




نایراصنا نیسح  داتسا  ياهینارنخس  هعومجم  مالسا : رد  ینید )  ) تفرعم

: هدنسیون

نایراصنا نیسح 

: یپاچ رشان 

نافرعلا راد 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

نایراصنا نیسح  داتسا  ياهینارنخس  هعومجم  مالسا : رد  ینید )  ) 15تفرعم

باتک 15تاصخشم 

رشان 15نخس 

فلوم راتفگ  18شیپ 

تفرعم ماگ  نیتسخن  یسانش :  نمشد  - 119

20هراشا

سفن ياوه  قادصم  23موهفم و 

نآرق رد  يوه  24هژاو 

درادن انعم  دیق  نودب  25یگدنز 

سفن ياوه  زا  يوریپ  ياه  26نایز 

یتسرپاوه زا  ییاه  28هنومن 

! دوش ینوناق  یتسرپاوه  31یتقو 

سفن ياوه  اب  هزرابم  32شزرا 

يوه اب  گنج  34حالس 

سفن ياوه  اب  گنج  نادیم  34البرک 

ناسنا نمشد  نیرت  گرزب  ناطیش :  - 241

41هراشا

سیلبا شنیرفآ  44تلع 

دنزرف نز و  ناسنا : نمشد  47نیموس 

رگیدکی اب  ناسنا  ۀناگ  هس  نانمشد  49هسیاقم 

نارگید قوقح  نمشد  سفن : 50ياوه 

سفن ياوه  نایاپ  یب  ياه  50هتساوخ 

هناگ هس  نانمشد  اب  هزرابم  53حالس 
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53هراشا

اه شزرا  اب  نتسیز  . 153

راگدرورپ يرای  . 255

ناطیش اب  هزرابم  ياه  هار  تخانش  - 363

63هراشا

درک قلخ  شیوخ  تروص  رب  ار  یمدآ  67دنوادخ 

دنونش یمن  نخس  69ناگدرم 

تبقاع ءوس  زا  70هنومن يا 

؟ دنتشاد تردق  ردقچ  هاش  اضر  ای  دایز  نبا  73رگم 

دنوادخ ترصن  مود : 75هحلسا 

هبوت ببس  هب  77تشگزاب 

شاّبن لولهب  78هبوت 

تسا یسانشان  ادخ  هناشن  يدیما  ان  -486

86هراشا

تسین يدیمون  هگرد  ام  هگرد  89نیا 

ربمایپ بوقعی  89خساپ 

شزرمآ بلط  يارب  صاخ  نامز  هب  90هجوت 

تسا رفک  راگدرورپ  تمحر  زا  90يدیماان 

ریهز نب  بعک  هبوت  91يارجام 

...تفگ شمناوت  رشب  هن  دناوخ ، شمناوت  ادخ  92هن 

بعک يارجام  93همادا 

تساطخ ندیسرت  زور  ناز  نینچ ، نیا  ییادخ  93اب 

ران رد  يدبا  دولخ  موهفم  95یسررب 

نموم هانگ  هرافک  96يرامیب :

نیموصعم هب  لسوت  اب  خزود  زا  98تاجن 

مالسلا هیلع  ادهشلادیس  هزمح  لتاق  یشحو ، 98تمادن 
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ناطیش ياه  همانرب  تخانش  ناسنا و  - 5112

112هراشا

؟ دنمادک اه  باجح  114نیا 

ناطیش لوا : 114باجح 

ناطیش ياه  118همانرب 

راگدرورپ 119توعد 

اشحف هب  119توعد 

راگدنوادخ فطل  نیب و  120مرک 

کین دنزرف  120هرمث 

تسا نینچ  ادخ  اب  121هلماعم 

شتآ رد  مالسلا ، هیلع  125میهاربا ،

ناسنا نمشد   : لهج - 6129

129هراشا

؟  تسا ینمشد  هنوگچ  131لهج 

نامیا ملع و  132توافت 

يرماع نونجم  134تبقاع 

اونیب درم  135ترارش 

تسا تحلصم  ساسا  رب  زین  نیموصعم  136لمع 

تسین اور  ادخ  ریغ  اب  137یتسود 

ادخ يارب  ادخ  ناگدنب  هب  139تبحم 

نونجم يارجام  139همادا 

تسا لهج  زا  ادخ  ریغ  هب  142قلعت 

رمش ییاورپ  144یب 

تفرعم بسک  عبانم  - 7150

150هراشا

تسا نانآ  ملع  زا  البرک  نادیهش  153ماقم 
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تیالو لامعا  و  مالسلا ، هیلع  نیسح ، 156ماما 

هفرع ياعد  و  مالسلا ، هیلع  نیسح ، 157ماما 

یمق سابع  خیش  موحرم  زا  158یتیاکح 

نینموم هب  ربمایپ  159مارتحا 

دنا تمایق  ناعیفش  تفرعم  161لها 

تسا لمع  هیاپ  161تفرعم 

تسادخ ناتسود  اب  ینمشد  تلع  لهج  - 8168

168هراشا

هیما ینب  171نیطایش 

لاکشا کی  171خساپ 

نسح ماما  هاپس  نارادرس  عیمطت  174هیواعم و 

؟ دنام یم  بیرغ  ماما  174هنوگچ 

سردم دیهش  لتق  175شاداپ 

؟ دنا ناسنا  نمشد  نادنزرف  اه و  نز  177مادک 

هداوناخ ینمشد  ربارب  رد  نموم  177هفیظو 

تسا تمعن  حلاص  دنزرف  178رسمه و 

نآ قافنا  ناتسلخن و  شورف  178تیاکح 

مالسلا امهیلع  یسوم ، ترضح  اب  مرکا  ربمایپ  تمظع  183هسیاقم 

لهج تفرعم و  یعقاو  موهفم  - 9194

194هراشا

؟  تسیچ لهج  زا  197روظنم 

درادن نالهاج  هب  صاصتخا  197خزود 

تسوا تعسو  ردق  هب  یسک  ره  198شناد 

رسمه اب  دروخرب  رد  199تفرعم 

نافلاخم اب  دروخرب  يارب  یسرد  نوعرف ، یسوم و  202ههجاوم 

مالسا ربمایپ  تیقفوم  203زمر 
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تسا شتآ  شیاود  یلقع  یب  205درد 

ینیسح ناوراک  راظتنا  206رد 

تفرعم يرادهگن  بسک و  طیارش  - 10211

211هراشا

یگدازآ يدازآ و  بتکم  214ناراذگناینب 

تسین یشوماخ  215گرم 

دوب تفرعم  لصاح  217البرک 

تفرعم 217يانعم 

میم 217موهفم 

نیع 219موهفم 

؟  یتخومآ هک  زا  220بدا 

ناملسم شیشک  220تیاکح 

ءار 223موهفم 

ءاف 223موهفم 

ءات 223موهفم 

تفرعم يرادهگن  بسک و  223طیارش 

223هراشا

لمع مود : 225طرش 

لمع رد  صالخا  موس : 225طرش 

225هراشا

ّرح لوبقم  لمع  227اهنت 

يراشفاپ رارصا و  مراهچ : 227طرش 

غالبا مجنپ : 227طرش 

ناسنا یتسه و  هب  تبسن  تفرعم  لها  229هاگدید 

ناسنا تقلخ  هرابرد  تفرعم  لها  نخس  - 11238

238هراشا
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زامن زا  انیس  نبا  نتسج  241يرا 

! دیریگب کمک  زامن  241زا 

يرامیب دوبهب  اب  نامیا  243هطبار 

ینالوط رمع  244زمر 

نیهلأتملاردص لیصحت  245يارجام 

تساجنآ مرای  هک  ملد  246تساجنآ 

راذنا تراشب و  یعقاو  249موهفم 

يراوزبس يداه  الم  جاح  موحرم  زا  249یتیاکح 

يدیز هدازماما  میهاربا  خیش  موحرم  زا  252یتیاکح 

يراهب دمحم  خیش  موحرم  زا  252یتیاکح 

ناسنا تقلخ  254تمکح 

تفرعم لها  ياهراتفر  زا  255هنومن يا 

ینارهت ياقآ  داوج  ازریم  موحرم  زا  256یتیاکح 

ناسنا يونعم  تایح  ناکرا  - 12263

263هراشا

ناسنا يونعم  تایح  266ناکرا 

تسا شیوخ  يونعم  تایح  رامعم  266ناسنا 

دوب یهلا  تافص  ءامسا و  رهظم  مالسا  268ربمایپ 

تسوا يونعم  تایح  هب  ناسنا  269شزرا 

مالسلا هیلع  نانمومریما ، زا  270ینخس 

تسا ِبا�تِْکلا »  ُمْلِع  ُهَدْنِع  ْنَم   » مالسلا هیلع  270یلع ،

مالسلا هیلع  نامیلس ، ترضح  271عضاوت 

هعبتیف يدهلا  باب  فرعی  278ال 

هنع دصیف  یمعلا  باب  278الو 

ءایحالا تیم  279کلذف 

نوبهذت 282نیاف 
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ۀبوصنم رانملاو  ۀحضاو  تایآلاو  ۀمئاق  282مالعالاو 

؟  مکب هاتی  284نیأف 

؟  نوهمعت فیک  285لب 

قدصلا ۀنسلاو  نیدلا  مالعاو  قحلا  ۀّمظع  مهو  مکیبن  ةرتع  285مکنیبو 

ترضح نآ  رگید  تیمولظم  یلع و  285ملع 

نآرقلا لزانم  نسحاب  286مهولزناف 

جرف راظتنا  دیما و  اب  تفرعم  هطبار  - 13292

292هراشا

تسا دیپس  هیس  بش  296نایاپ 

فسوی ندوب  هدنز  هب  بوقعی  297دیما 

سسجت ياج  هب  298سسحت 

دوب وا  دیما  هناشن  مالسلا ، هیلع  بوقعی ، 300نخس 

نید غیلبت  رد  مالسا  ربمایپ  301يراودیما 

اکیرمآ رد  یمالسا  تکرح  303دشر 

ندنل لپ  نس  ياسیلک  فقسا  زا  304ینخس 

تفرعم نید و  - 14312

312هراشا

نآرق رد  تراسخ  315موهفم 

مالسلا هیلع  یسیع ، ترضح  زا  نآرق  316یبایزرا 

نم هن  یناد و  وت  هن  ار  لزا  316رارسا 

تسا تدابع  رایعم  319لقع 

...نابز کی  دنداد و  شوگود  ار  319وت 

دش زاغآ  تفرعم  ملع و  اب  321نید 

میلع ملع  يذ  لک  322قوف 

؟ دروآ تسد  هب  هچ  داد  تسد  زا  ار  بدا  هک  322نآ 

رصم مکاح  324تیاکح 
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ییاقشق ناخریگناهج  موحرم  325تیاکح 

یهلا هیده يا  تفرعم :  - 15333

333هراشا

یلبنت تلاسک و  زا  335زیهرپ 

نیفص گنج  رد  رسای  336رامع 

رعش تیب  رازه  تصش  337ظفاح 

گرم مد  ات  337يریگدا 

دنمرنه یناحور  راکتشپ  341ربص و 

دشاب نیچ  رد  رگا  یتح  تسا ، بجاو  ملع  343نتخومآ 

بجاو اب  هضیرف  343قرف 

تسا یهلا  هیده يا  346تفرعم 

نآرق رد  تفرعم  بسک  ياه  روحم  - 16351

351هراشا

نآرق رد  تفرعم  بسک  354ياهروحم 

نآرق رد  نتخومآ  ملع  هب  356توعد 

نامسآ تمظع  یتفگش و  زا  357هنومن يا 

تسا تانئاک  همه  هرمث  لوصحم و  357ناسنا 

ناسنا تقلخ  زا  359فده 

تسا هدش  هصالخ  عوضوم  راهچ  رد  359ملع 

نآرق رد  تفرعم  بسک  رازبا  - 17367

367هراشا

تسا ینتورف  ببس  370تفرعم 

تفرعم ندروآ  تسد  هب  371رازبا 

تفرعم بسک  رازبا  بلق : مشچ و  371شوگ و 

هدئفالاو راصبالاو  عمسلا  مکل  372لعج 

هدئام هکرابم  هروس  زا  هیآ  376هس 
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376هراشا

دندهاش زین  376ناگتشرف 

: مود 377هیآ 

: موس 378هیآ 

یمدآ شوگ  ياه  تیلوئسم  فیاظو و  - 18385

385هراشا

شوگ ياه  تیلوئسم  393فیاظو و 

دنا كدنا  396نارازگرکش 

شوگ تمعن  زا  حیحص  يرادرب  هرهب  - 19403

403هراشا

تسا ینیع  بجاو  تفرعم  405بسک 

؟  تسا مادک  یفنم  407شوگ 

هفیرش هیآ  نیا  زا  ییاه  409تشادرب 

تمایق رد  ناسنا  زا  مشچ  شوگ و  410تیاکش 

یسانشادخ راثآ  عبانم و  ،و  تفرعم تدابع و  هرابرد  - 20417

417هراشا

تسین هدیدنسپ  تورث  419مادک 

یناشاک ضیف  موحرم  زا  420ینخس 

ضیف موحرم  یملع  تکرح  423یبایزرا 

؟  تدابع ای  تسا  رتالاب  424تفرعم 

یشاک دنوخآ  موحرم  425تدابع 

مالسلا هیلع  نانموم ، ریما  نانخس  رد  تفرعم  426لها 

ادخ تخانش  مهم  عبنم  429هس 

429هراشا

قافآ باتک  لوا : 429عبنم 

429هراشا
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باتفآ لیلد  دمآ  429باتفآ 

سفن باتک  مود : 432عبنم 

( نآرق  ) ادخ باتک  موس : 432عبنم 

ادخ هب  تفرعم  434راثآ 

شوگ زا  حیحص  يریگ  هرهب  هرابرد  438یتیاکح 

تسام یناشیرپ  زا  مصخ  439تیعمج 

تسا رشب  زوسلد  ملعم  439ربمایپ 

تمایق رد  لامعا  هبساحم  یتخس  نازیم  زا  تیاور  441ود 

مق هیملع  هزوح  سسوم  يرئاح ، هللا  تیآ  موحرم  زا  442یسرد 

تسا رتهب  دشاب  روک  دنک  هیرگ  دناوتن  هک  442یمشچ 

یکراشف دمحم  دیس  هللا  تیآ  موحرم  زا  443یتیاکح 

زکرم 446هرابرد 
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نایراصنا نیسح  داتسا  ياهینارنخس  هعومجم  مالسا : رد  ینید )  ) تفرعم

باتک تاصخشم 

 - 1323 نیسح ، نایراصنا ، : هسانشرس

.نایراصنا نیسح  داتسا  ياهینارنخس  هعومجم  مالسا : رد  تفرعم  : روآدیدپ مان  ناونع و 

.1388 نافرعلاراد ، مق : : رشن تاصخشم 

.ص 399: يرهاظ تاصخشم 

.64 راثآ ؛ هعومجم  . 5 یمالسا ؛ فراعم  رد  يریس  : تسورف

( روگنیلاگ  ) لایر  55000 978-964-2939-17-6 ؛  زیموش : لایر :  40000: کباش

( يراپسنورب  ) اپاف : یسیون تسرهف  تیعضو 

.هیامن : تشاددای

.378 [ - 377 : ] همانباتک : تشاددای

 - 1323 نیسح ، نایراصنا ، : عوضوم

اه هباطخ  اه و  هلاقم  یمالسا --  قالخا  : عوضوم

( یمالسا هفسلف   ) تخانش : عوضوم

82م7 1388 فلا /BP10/5: هرگنک يدنب  هدر 

297/08: ییوید يدنب  هدر 

1845581: یلم یسانشباتک  هرامش 

1  : ص

رشان نخس 

هتسخ و ياه  ناج  مهرم  هعیـش  فراعم  لازیال  مزمز  نیموصعم و  شخب  حور  مالک  یهلا و  روشرپ  تایآ  زورما ، مطالترپ  ناهج  رد 
نیا ناـصاوغ  یقیقح  ناـفراع  ینید و  ناـملاع  .تسا  سفن  ياـه  تملظ  زا  ناگدـنیوج  ییاـهر  تیادـه و  ناگنـشت  هدـننک  باریس 
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تقیقح ناقاتـشم  هب  هدروآ و  تسد  هب  ار  مالـسلا ، مهیلع  تیب ، لها  نآرق و  مولع  بان  ياـهرهوگ  هک  دـنا  تفرعم  نارکیب  سوناـیقا 
.دنیامن یم  هضرع 

مراکم ینید و  فراعم  لاقتنا  طاـبترا و  هنیمز  زاـبرید  زا  هک  تسا  يا  هدـنزاس  اـپرید و  هناـسر  هباـطخ  ربنم و  یـسرک  ناـیم ، نیا  رد 
رد قیقحت  عبتت و  فرـص  ار  شیوخ  رمع  هک  زوسلد ، نایداه  هاگآ و  ناملاع  تسا و  هدرک  مهارف  ناملعتم  ناملاع و  نایم  ار  یقالخا 

فیطل زغن و  مالک  اب  ۀنـسحلا ،» ۀظعوملاو  ۀمکحلاب  کبر  لیبس  یلا  عدا   » میرک قادصم  هب  ار  هللا  دابع  دنا ، هدومن  هعیـش  یملع  راثآ 
.دنا هدرک  توعد  تداعس  هار  هب  دوخ 

مرتحم ناگدنناوخ  رایتخا  رد  عونتم  تاعوضوم  فلتخم و  تادلجم  رد  یمالسا » فراعم  رد  يریـس   » ناونع اب  هک  رـضاح ، هعومجم 
یکی هک  تسا  یلاعلا ، هلظ  دم  نایراصنا ، نیسح  داتسا  ترضح  دنمجرا  ققحم  دنمشزرا  هناملاع و  ثحابم  هعومجم  دریگ ، یم  رارق 

رظن لها  رب  ناشذـفان  ناـیب  تفاـطل  مـالک و  يراوتـسا  هک  تسا  شیوخ  ناـمز  رد  نخـس  رهوگ  ناراد  ثاریم  هتـسجرب و  ناـملاع  زا 
.تسین هدیشوپ 

یسرک رب  هعیش  ینغ  گنهرف  جیورت  رشن و  تهج  داتـسا  ترـضح  یغیلبت  یملع و  تدهاجم  نرق  مین  لصاح  دنمـشزرا  هنیجنگ  نیا 
روظنم هب  هک  دشاب  یم  رظن  ثحب و 

.دوش یم  هتسارآ  عبط  رویز  هب  ینید  مولع  مرتحم  بالط  رتشیب  هدافتسا  هعماج و  رد  ینید  غیلبت  ياوتحم  نتخاس  رترابرپ 

- تسا هدمآ  راتساریو  تشاددای  رد  نآ  حرش  هک  قیقد  دنمشور و  یشیاریو  رب  هیکت  اب  تسا  هدش  شالت  ردقنارگ ، هعومجم  نیا  رد 
هویش مالسلا ، مهیلع  هللا ، لآ  زاس  ناسنا  گنهرف  رشن  نمض  ات  دورن ، نیب  زا  نخس  هئارا  رد  داتسا  کبس  ثحابم و  هنادنمرنه  راتخاس 

.ددرگ هئارا  ناقاتشم  هب  هدش و  ظفح  زین  ینید  فراعم  نییبت  رد  داتسا  درف  هب  رصحنم 

باب رد  راتفگ  هدـنراد 20  رب  رد  و  گرتـس ، هعومجم  نیا  زا  رثا  نیمجنپ  دوش  یم  یمارگ  ناگدـنناوخ  میدـقت  نونکا  هک  يدـلجم 
لوالا يدامج  لوا  ههد  نارهت ، ياهینادمه  هینیـسح  رد  مرحم 1383  لوا  ههد  رد  داتـسا  ياه  ینارنخـس  هب  طوبرم  هک  تسا  تفرعم 

نتم نتشاد  رب  رد  رب  هوالع  بوتکم ، نیا  .تسا  ناهفـصا  مئاق  هینیـسح  رد  نابعش 1386  لوا  ههد  و  نانمس ، عماج  دجـسم  رد   1384
: تسین یلاخ  ریز  دیاوف  زا  دزاس ، یم  يراتفگ  زین  ار  نتم  قایس  کبس و  مرجال  هک  ینارنخس 

.تاعوضوم بلاطم و  کیکفت  بسانم و  يدنب  ناونع 

.تشون یپ  رد  رگید  عونتم  بلاطم  هئارا  تایاور و  تایآ و  رداصم  جارختسا 

لماـک قاـبطنا  هن  تسا ، هدوـب  رظن  دـم  عوـضوم  هبلغ  راـتفگ  ره  زین  دـلجم و  ره  ماـن  باـختنا  رد   ) .ثحب ره  يارب  لقتـسم  ماـن  رکذ 
( اوتحم عوضوم و 

 ... اه و تسرهف  عونتم  هعومجم 
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ناغلبم رظن  لوبقم  و  مالسلا ، مهیلع  تراهط ، تمصع و  تیب  لها  قح و  ترـضح  تیاضر  دروم  رثا  نیا  هک  نیا  هب  دیما  اب  نایاپ ، رد 
.مییامن يرازگـساپس  دنداد  رارق  رایتخا  رد  ار  منتغم  تصرف  نیا  هک  هتاکرب ، تماد  نایراصنا ، داتـسا  زا  تسا  مزال  دریگ ، رارق  ینید 
نـسحم ياـقآ  باـنج  هژیو  هب  شیاریو ، شراـگن و  هسـسوم  ناراتـساریو  نارگـشهوژپ و  زکرم و  مرتحم  هریدـم  تئیه  زا  نینچ ، مه 

ار رکشت  لامک  دندناسر ، يرای  رثا  نیا  رـشن  رد  هک  ینازیزع  رگید  و  دنتـشاد ، هدهع  رب  ار  رثا  نیا  يزاس  هدامآ  دیلوت و  هک  ینابغاب ،
.دمحلا هللاو  .میراد 

نافرعلاراد یتاقیقحت  یملع  زکرم 

1  : همدقم هحفص 
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فلوم راتفگ  شیپ 

غیلبت شزرا  .دوب  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  مالسا ، ربمایپ  كرابم  دوجو  هعماج  تیاده  دشر و  يارب  ینارنخـس  تاسلج  ربنم و  راذگ  هیاپ 
نید فراعم  ناـیب  هب  صـالخا  لاـمک  اـب  ناـشرمع  ناـیاپ  زور  اـت  مرکا  لوسر  دوخ  هک  دوب  ییاـج  اـت  تاـسلج  ربنم و  قیرط  زا  نید 

فیلکت نیا  يادا  مالسلا ، هیلع  نانمومریما ، سدقم  دوجو  ربمایپ ، زا  سپ  .دندش  لمحتم  ار  ینیگنس  تامحز  هار  نیا  رد  دنتخادرپ و 
.تسا دوجوم  هغالبلا  جهن  ریظن  یب  باتک  رد  ترضح  نآ  ياه  ینارنخس  زا  یشخب  هک  دنتفرگ  هدهع  هب  ار  یهلا 

تفرگ و رارق  ناشرایتخا  رد  تصرف  هک  ییاـج  اـت  زین  مالـسلا ، اـمهیلع  قداـص ، ترـضح  رقاـب و  ترـضح  هژیو  هب  موصعم ، ناـماما 
ياه هتـشر  یهلا و  فراعم  نایب  تروص  هب  ار  مهم  نیا  دـماین  شیپ  ناـشیارب  ساـبع  ینب  هیما و  ینب  ناـنارمکح  بناـج  زا  یتمحازم 

ملع و رد  ناشدامتعا  دروم  هک  ار  نارگید  دـنتفرگ و  هدـهع  هب  دـشاب  مامت  ناگمه  رب  تمایق  ات  تجح  هک  یتروص  هب  مولع  فلتخم 
نآرق ساسا  رب  هیهلا  فراعم  غیلبت  ادخ و  نید  ظفح  يارب  هعیـش  لمعاب  صلخم و  ناملاع  .دندرک  قیوشت  هلأسم  نیا  هب  دـندوب  لمع 

تیـصخش دـندرک ؛ ظفح  ار  میظع  هاگیاج  نیا  تسا  یـسمش  يرجه  لاـس 1387  هک  زورما  هب  اـت  نرق  هب  نرق  تیب  لـها  گـنهرف  و 
یناگرزب رصاعم  نرق  رد  يرتشوش و  رفعج  خیش  و  یسلجم ، رقاب  دمحم  همالع  یسوط ، خیش  قودص ، خیـش  دیفم ، خیـش  نوچ  ییاه 

یلع ازریم  جاح  هللا  تیآ  يزاریـش ، یلع  ازریم  جاح  هللا  تیآ  يداـبآ ، فجن  یلع  دیـس  هللا  تیآ  يدرجورب ، یمظعلا  هللا  تیآ  نوچ 
ناضمر و هام  رد  الاب  رایسب  یملع  ماقم  تیعجرم و  ماقم  نتشاد  اب  ...و  ینباکنت  یفسلف  یلع  ازریم  جاح  هللا  تیآ  يا ، هصح 

.دندرک یم  ادا  تیب  لها  نآرق و  هب  ار  دوخ  نیِد  قیرط  نیا  زا  دنتفر و  یم  ربنم  هب  رفص  مرحم و 

دیتاسا عجارم و  زا  یناگرزب  دزن  تیب ، لها  هنایـشآ  نیا  مق ، سدـقم  رهـش  رد  ار  مرمع  زا  ینایلاس  هک  ناـیراصنا  نیـسح  بناـج  نیا 
قیفوت طقف  هار ، نیا  رد  مدروآ و ، فیلات  غیلبت و  بناج  هب  ور  مدرک  یم  ساسحا  هک  يا  هفیظو  ساـسارب  ما ، هدوب  لیـصحت  لوغـشم 

لها تایاور  نآرق و  هیاپ  رب  فلتخم  عوضوم  دصناپ  هب  کیدزن  رد  ینارنخس  رازه  شش  زا  شیب  غیلبت  هنیمز  رد  .دوب  مهار  قیفر  قح 
يادا قیفوت  نانچ  مه  رمع  نایاپ  تاظحل  ات  مراودـیما  ما و  هتخادرپ  یهلا  يایلوا  ناکاپ و  تاـیح  زا  یتاـکن  حیحـص و  خـیرات  تیب و 

.مشاب هتشاد  قح  بناج  زا  ار  هفیظو  نیا 

حطس رد  ار  یمهم  ياهراک  مالسلا ، مهیلع  تیب ، لها  گنهرف  ینآرق و  فراعم  رشن  تهج  رد  مق  رهـش  رد  هک  نافرعلاراد ، هسـسوم 
نایوجشناد و اه و  هزوح  بالط  رایتخا  رد  ات  دیآ  رد  بوتکم  تروص  هب  اه  ینارنخـس  نیا  نتم  تشاذگ  انب  دهد ، یم  ماجنا  یناهج 

رارق هعیـش  ناغلبم  يارب  یعبنم  هدـنیآ  رد  دـش  دـهاوخ  دـلج  تسیود  دودـح  ـالامتحا  هک  هعومجم  نیا  دریگ و  رارق  دـنمقالع  مدرم 
زا منک و  رکشت  نامیپ  ياقآ  بانج  مدنزرف و  ود  زا  مهم  نیا  ققحت  رطاخ  هب  مناد  یم  مزال  قح  ترضح  زا  ساپس  زا  سپ  نم  .دریگ 

ببس قح  تمحر  فطل و  طقف  هک  یمالسا  رثا  نیا  امش و  نیا  لاح ، .میامن  اعد  تساوخرد  یمارگ ، ناغلبم  صوصخب  ناگدنناوخ ،
.دش شروهظ 

نایراصنا نیسح  ریقف :
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تفرعم ماگ  نیتسخن  یسانش :  نمشد  - 1
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هراشا
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ص:2

نایراصنا نیسح  داتسا  ياهینارنخس  هعومجم  مالسا : رد  ینید )  ) www.Ghaemiyeh.comتفرعم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 449زکرم  هحفص 21 

http://www.ghaemiyeh.com


نعلو نیرهاطلا ، هلآو  دّمحم  یلع  ّلصو  نیلسرملاو  ءایبنألا  عیمج  یلع  هللا  یّلـصو  نیملاعلا  بر  دمحلا هللا  .میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
.نیعمجا مهئادعا  یلع 

حوطس داعبا و  ثحب  نیا  .تسا  ینالوط  نییبت  لیلحت و  قیقحت و  هب  دنمزاین  هک  تسا  ینمادزارد  ثحابم  زا  مالـسا  رد  تفرعم  ثحب 
رد نآ -  ياه  ثحب  نیرت  مهم  زا  یکی  کش  یب  اما  تسین ، نکمم  هاـتوک  لاـقم  نیا  رد  اـه  نآ  همه  هب  نتخادرپ  هک  دراد  یفلتخم 
رد ور ، نیا  زا  .دوش  یم  شنیرفآ  رد  شیالاو  هاگیاج  هب  وا  ندیسر  عنام  هک  تسا  ناسنا  نانمشد  تخانش  سفن - تفرعم  ثحب  لیذ 

.دوش یم  هتخادرپ  وا  یلاعت  دشر و  ریسم  رد  ناسنا  هناگدنچ  نانمشد  یسررب  هب  اهراتفگ  نیا 

ار ناسنا  لاعتم  دـنوادخ  هک  ینامز  زا  اه  نآ  .تسا  ریذـپان  نایاپ  وا  اب  ناشیاه  يزوت  هنیک  اـه و  ینمـشد  هک  دراد  ینانمـشد  ناـسنا 
تاضویف تایانع و  زا  ات  دننک  داجیا  یباجح  عنام و  شراگدرورپ  وا و  نیب  هک  دوب  نیا  ناشفده  دنتـشاذگ و  اپ  وا  یگدنز  هب  دیرفآ 

زا يریگ  هرهب  اب  اهنت  هکلب  درک ، رود  یگدنز  نادیم  زا  يرهاظ  يدام و  ياه  هحلسا  اب  ناوت  یمن  ار  نانمشد  نیا  .دوش  مورحم  یهلا 
ناوت یم  دنوادخ  تیانع  فطل و  ینورد و  ياه  شزرا 

ص:3
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نانآ ياه  یگژیو  هجوتم  ار  مدرم  دراد و  رظن  نمـشد  هس  هب  همه  زا  شیب  نانمـشد ، نیا  نایم  زا  دـیجم ، نآرق  .دـش  زوریپ  اه  نآ  رب 
اه نآ  اب  هزرابم  هار  نآرق  نینچ ، مه  .دنک  یم  نایب  دنروآ  یم  هارمه  هب  هک  ار  ییاه  تراسخ  اه و  نایز  رایسب و  تارطخ  دنک و  یم 

دهاوخ يرای  ار  وا  يونعم  نادـیم  نیا  رد  دـنوادخ  دـش ، نانآ  اب  گنج  ریگرد  یـسک  رگا  هک  دـهد  یم  هدـعو  دـهد و  یم  ناشن  ار 
.درک

هب دـنوادخ  یـسدق ، یتـیاور  رد  .تسا  سفن » ياوه   » تسا هدرب  ماـن  نآ  زا  میرک  نآرق  رد  لاـعتم  دـنوادخ  هک  ینمـشد  نیرت  يوـق 
.درادن (1) گنج  رس  نم  تیهولا  اب  سفن  ياوه  دننامه  زیچ  چیه  دیامرف : یم  نارمع  نب  یسوم 

سفن ياوه  قادصم  موهفم و 

هک تسا  یفیرعت  ام  نامز  رد  زین  موهفم  نیا  یلمع  قادـصم  .تسا  راهم  یب  ياه  هتـساوخ  اه و  لیم  هعومجم  ياـنعم  هب  سفن  ياوه 
انعم روط  نیا  ار  نآ  هداد و  رـس  يدازآ  يادـن  نونک ، ات  شیپ  لاس  تسیود  زا  اه ، نآ  .تسا  هدرک  هئارا  يدازآ »  » زا برغ  گـنهرف 

! ینید ینادجو و  یقالخا ، دویق  عومجم  زا  ندش  اهر  دنا : هدرک 

تایح نادیم  زا  ار  قح  یعیرشت  ییاورنامرف  دهاوخ  یم  ینعی  تسا ؛ نیمه  یپ  رد  تسرد  سفن  ياوه  تسا ؟ يدازآ  يانعم  نیا  ایآ 
، کی چیه  نادجو ، قالخا و  و  ماکحا ، مارح ، لالح و  دشابن و  راگدرورپ  بناج  زا  يدیق  چیه  هب  دـّیقم  ناسنا  رگید  ات  دـنک  طقاس 

.دنشاب هتشادن  یشقن  وا  یگدنز  رد 

راک نیا  ياشامت  زا  مینک ، یم  هعطق  هعطق  ار  مدرم  ناتـسناغفا  ای  قارع  رد  یتقو  ام  دوب : هتفگ  يزور  اکیرمآ  شترا  تاـماقم  زا  یکی 
ربارب رد  دوش و  اهر  نادجو  دیق  زا  ناسنا  هک  تسا  سفن  ياوه  هرمث  نیا  میرب ! یم  تذل 

ص:4

امو : » 53 فسوی ، هلمج - : زا  .دراد  دوجو  یناوارف  تاـیاور  تاـیآ و  ناـسنا  اـب  سفن  ياوه  ینمـشد  هراـبرد  تشون . : یی  (( 1 - ) 1
یهنو هبر  ماقم  فاخ  نم  اـمأو  : » 40 41 تاعزان ، میحر - .» روفغ  یبر  نإ  یبر  محر  ام  الإ  ءوسلاـب  ةراـمأل  سفنلا  نإ  یـسفن  ئربأ 

ْمُکِسُْفنَأ �یلَع  َْول  ِّلل َو 
�

ِه َءا�دَهُش  ِطْسِْقلِاب  َنیِما�ّوَق  اُونوُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی  : » 135 ءاسن ، يوأملا - .» یه  ۀنجلا  نإف  يوهلا *  نع  سفنلا 
ا�ِمب َنا�ک  ّللا 

�
َه َّنِإَف  اوُضِْرُعت  ْوَأ  اوُْوَلت  ْنِإ  اُولِدـْعَت َو  ْنَأ  �يوَْهلا  اوُِعبَّتَت  �الَف  اـ�مِِهب  �یلْوَأ  ّللاَـف 

�
ُه ًاریِقَف  ْوَأ  اِینَغ  ْنُکَی  ْنِإ  َنِیبَْرقَأـْلا  ِْنیَدـِلا�ْولا َو  ِوَأ 

ّللا
�

ِه ِلِیبَس  ْنَع  َکَّلُِضیَف  �يوَْهلا  ِِعبَّتَت  ِّقَْحلِاب َو �ال  ّنلا 
�
ِسا َْنَیب  ْمُکْحاَف  ِضْرَْألا  ِیف  ًهَفِیلَخ  َكا�ْنلَعَج  ّنِإ 

�
ا ُدُوا�د  ا�ی  : » 26 ص ، ًارِیبَخ - .» َنُولَمْعَت 

ام فوخأ  نإ  سانلا  اـهیأ  : » هبطخ 28 هغالبلا ، جـهن  ِبا�سِْحلا - .»  َمْوَی  اوُسَن  ا�ِمب  ٌدـیِدَش  ٌبا�ذَـع  ْمَُهل  ّللا 
�

ِه ِلِیبَس  ْنَع  َنوُّلِـضَی  َنیِذَّلا  َّنِإ 
هبطخ 50: زین  ةرخآلا ،» یـسنیف  لمألا  لوط  امأو  .قحلا  نع  دـصیف  يوهلا  عابتا  امأف  .لمألا  لوطو  يوهلا ، عابتا  ناتنثا : مکیلع  فاـخأ 

يدعأ : » هلآو هیلع  هللا  یلص  یبنلا  لاق  ص 118 : ج 4 ، یئاسحأ ، یلائللا ، یلاوع  عدتبت - .» ماکحأو  عبتت  ءاوهأ  نتفلا  عوقو  ءدب  امنإ  »
هللا لوسر  لاق  : » ص 420 يروباشین ، لاتف  نیظعاولا ، ۀضور  ص 553 ؛ قودص ، خیـش  یلاما ، کیبنج - ،» نیب  یتلا  کسفن  كودع 

«، هیبنج نیب  یتلا  هسفن  دهاج  نم  داهجلا  لضفأ  : » هلآو هیلع  هللا  یلص 

نایراصنا نیسح  داتسا  ياهینارنخس  هعومجم  مالسا : رد  ینید )  ) www.Ghaemiyeh.comتفرعم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 449زکرم  هحفص 23 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12813/AKS BARNAMEH/#content_note_4_1
http://www.ghaemiyeh.com


توافت یب  مارح  لالح و  ربارب  رد  دزوسن و  یسک  يارب  شلد  دشاب و  هتـشادن  يا  هغدغد  ینارگن و  هنوگ  چیه  یقالخا  ریغ  ياهراک 
.دنیبب اه  یتوافت  یب  نیا  رد  ار  دوخ  يدازآ  دشاب و 

نآرق رد  يوه  هژاو 

ییاورنامرف رب  دهاوخ  یم  درادن ، یـسرتسد  ینیوکت  ییاورنامرف  هب  يوه  هک  اج  نآ  زا  .تسا  هدمآ  دـیجم  نآرق  رد  اهراب  يوه  هژاو 
.دوش مکاح  راگدرورپ  یعیرشت 

تبثم ياه  تیلاعف  همه  ینامـسج و  دـشر  نوخ ، شدرگ  بلق ، نابرـض  ام ، دوجو  رد  قح  ینیوکت  ییاورناـمرف  ياـه  هنومن  زا  یکی 
ار نوخ  شدرگ  دزادـنیب ، راک  زا  ار  بلق  دـهاوخب  ًالثم  ات  درادـن  یهار  یهلا  ینیوکت  ییاورناـمرف  میرح  هب  سفن  ياوه  .تسا  ندـب 

ترابع هب  .تسا  قح  یعیرـشت  ییاورنامرف  هجوتم  وا  ینمـشد  ور ، نیا  زا  .دریگب  ار  ینامـسج  روما  ندب و  دشر  يولج  ای  دنک  لتخم 
لمع ربارب  رد  وا  یتوافت  یب  و  راگدرورپ ، ياه  نامرف  لیطعت  نید ، زا  ناسنا  دوجو  بناوج  همه  هیلخت  سفن  ياوه  فدـه  رت ، هداس 

( نآ زا  رت  تسپ  و   ) تیناویح رادـم  رد  دوش و  یم  جراخ  تیناسنا  رادـم  زا  ناسنا  هک  تسا  نینچ  نیا  .تسا  هنـسح  قالخا  حـلاص و 
: دیامرف یم  شیوخ  ربمایپ  هب  هراب  نیا  رد  دنوادخ  .دریگ  یم  رارق 

(1) ُها�وَه .»  ُهَه�لِإ  َذَخَّتا  ِنَم  َْتیَأَرَف  «َأ 

؟ تسا هدرک  دوخ  دوبعم  ار  شدوخ  ياوه  هک  ار  یسک  نآ  يدید  ایآ 

یم لطاب  ناسنا  تادابع  مامت  دـشاب ، لطاب  ِهلا  هلا  نیا  رگا  لاح  .دوش  یم  تداـبع  هک  تسا  يدوجوم  دوبعم و  ياـنعم  هب  هلا »  » هملک
نادیم زا  ار  قح  دوبعم  ییاورنامرف  هک  یسک  .ددرگ  یم  یقلت  حیحص  وا  تادابع  مامت  دشاب ، قح  ِدوبعم  هلا  دوبعم و  نیا  رگا  دوش و 

هدرک شیوخ  ياورنامرف  ار  يوه  تسا  هدومن  لیطعت  ار  راگدرورپ  یعیرشت  ییاورنامرف  هدرک و  كاپ  یگدنز 

ص:5

ْنَمَف ًهَوا�شِغ  ِهِرََصب  �یلَع  َلَعَج  ِِهْبلَق َو  ِهِعْمَـس َو  �یلَع  َمَتَخ  ٍْملِع َو  �یلَع  ّللا 
�

ُه ُهَّلَـضَأ  ُها�وَه َو  ُهَه�لِإ  َذَخَّتا  ِنَم  َْتیَأَرَف  َأ  : » 23 هیثاج ، (( . 1 - ) 1
«. ًالیِکَو ِْهیَلَع  ُنوُکَت  َْتنَأَف  ُها�وَه َأ  ُهَه�لِإ  َذَخَّتا  ِنَم  َْتیَأَر  َأ  : » 43 ناقرف ، زین : َنوُرَّکَذَت . »  �الَف  ّللا َأ 

�
ِه ِدَْعب  ْنِم  ِهیِدْهَی 
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لئاسم قالخا و  مارح و  لالح و  هب  دنبیاپ  شاب و  هتـشادن  يدنب  دیق و  هک  تسا  سفن  ياوه  روتـسد  نیا  نوچ  دتـسرپ ؛ یم  ار  نآ  و 
.شابن یناسنا 

رد ادـخ  یعیرـشت  ییاورنامرف  هیلع  ار  شتموکح  یـسرک  سفن  ياوه  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ییابیز  هب  هفیرـش  هیآ  نیا  زا  نینچ ، مه 
دویق همه  هب  دوش و  یم  ادـج  راـگدرورپ  زا  هتفر  هتفر  دوش ، شمیلـست  دـنک و  تداـبع  ار  وا  ناـسنا  رگا  درتسگ و  یم  ناـسنا  دوجو 

.ددرگ یم  توافت  یب  تبثم 

درادن انعم  دیق  نودب  یگدنز 

: تسا دویق  هب  دیقم  ناهج  مامت  اریز  دنشیدنا ، یم  هابتشا  دشاب  هتـشاد  دوجو  ناسنا  یگدنز  رد  يدیق  چیه  دیابن  دندقتعم  هک  یناسک 
شدرگ هب  دـیقم  زور  بش و  ندـمآ  دـیدپ  تسا ؛ فرب  ناراب و  ندـیراب  هب  دـّیقم  نیمز  ینادابآ  تسا ؛ لصف  راهچ  هب  دـیقم  لاس  ره 
ترارح ای  دشاب  هتشاد  نابرض  ینیعم  دادعت  هیناث  ره  رد  بلق  ًالثم  هک  تسا  نیا  هب  دیقم  ناسنا  تمالـس  تسا ؛ شیوخ  رود  هب  نیمز 

زا ناسنا  دورب ، رت  نییاپ  ای  رتالاب  يدح  زا  ندب  ترارح  رگا  اریز  دـنامب ، یقاب  دودح 12-11  رد  نوخ  راشف  ای  دشاب  هجرد  ندب 37 
.دور یم  نیب 

يونعم یگدنز  تیناسنا و  دهاوخب  وا  رگا  تساهدیق ، عاونا  هب  هتسباو  دح  نیا  ات  ناسنا  ینامسج  تمالـس  يدام و  یگدنز  هک  لاح 
رت تسپ  ار  وا  دوش و  یم  طلـسم  ناسنا  رب  سفن  ياوه  دشابن ، راک  رد  اهدیق  نیا  رگا  .دشاب  یهلا  دویق  عبات  دیاب  دنامب ، ظوفحم  شا 

: دیامرف یم  نآرق  رد  دنوادخ  هک  نانچ  دنک ؛ یم  ناگدنرد  زا  رتدب  ناویح و  زا 

(1) َنُولِقْعَی .»  َنیِذَّلا �ال  ُمُْکْبلا  ُّمُّصلا  ّللا 
�

ِه َْدنِع  ِّباَوَّدلا  َّرَش  َّنِإ  »

.دنشیدنا یمن  هک  دنتسه  یناگنگ  نارک و  دنوادخ  دزن  تادوجوم  نیرتدب 

يادخ دزن  ناگدبنج  نیرترورش  نیرتدب و  دنتـسین ، تسار  هار  تسار و  نخـس  ندینـش  یپ  رد  لقع و  دیق  هب  دّیقم  هک  یناسک  سپ ،
.دنا

ص:6

اوُرَفَک َنیِذَّلا  ّللا 
�

ِه َْدنِع  ِّباَوَّدلا  َّرَـش  َّنِإ  : » 55 لافنا ، َنُولِقْعَی ؛ »  َنیِذَّلا �ال  ُمُْکْبلا  ُّمُّصلا  ّللا 
�

ِه َْدنِع  ِّباَوَّدـلا  َّرَـش  َّنِإ  : » 22 لافنا ، (( . 1 - ) 1
َّنَأ ُْلبَق َو  ْنِم  َلِْزنُأ  ا�م  ا�ْنَیلِإ َو  َلِْزنُأ  ا�م  ّللِاب َو 

�
ِه ّنَمآ 

�
ا ْنَأ  ّـالِإ 

�
ّنِم 

ـ�
ا َنوُمِْقنَت  ْلَـه  ِبـا�تِْکلا  َلـْهَأ  ـا�ی  ْلـُق  : » 59 60 هدـئام ، َنُونِمُْؤی ؛ »  ـ�ال  ْمُهَف 

َدَبَع َریِزا�نَْخلا َو  َهَدَرِْقلا َو  ُمُْهنِم  َلَعَج  ِْهیَلَع َو  َبِضَغ  ّللا َو 
�

ُه ُهَنََعل  ْنَم  ّللا 
�

ِه َدـْنِع  ًَهبُوثَم  َِکل�ذ  ْنِم  ٍّرَِـشب  ْمُُکئِّبَنُأ  ْلَه  ُْلق  َنوُقِـسا�ف *  ْمُکَرَثْکَأ 
 «. ِلِیبَّسلا ِءا�وَس  ْنَع  ُّلَضَأ  کَم َو 

�
ًانا ٌّرَش  َِکئ�لوُأ  ّطلا 

�
َتوُغا
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سفن ياوه  زا  يوریپ  ياه  نایز 

: دیامرف یم  شیوخ  ربمایپ  هب  هراب  نیا  رد  دنوادخ 

(1) ُضْرَْألا .»  ُتا�وا�مَّسلا َو  ِتَدَسََفل  ْمُهَءا�وْهَأ  ُّقَْحلا  َعَبَّتا  َِول  «َو 

.دوش یم  هدیشک  داسف  هب  نیمز  نامسآ و  ینک ، يوریپ  ناکرشم )  ) نانآ سفن  ياوه  زا  رگا 

یب ياه  هتساوخ  دنهاوخ  یم  هکم  هنیدم و  ناتسرپاوه  دیامرف : یم  شیوخ  ربمایپ  هب  نآ  رد  دنوادخ  اریز  تسا ، مهم  رایـسب  هیآ  نیا 
هک دنراد  عقوت  و  میهاوخ ، یمن  نانچ  میهاوخ و  یم  نینچ  ام  هک  دنیوگ  یم  دنیآ و  یم  وت  دزن  اذـل  دـننک ، لیمحت  وت  هب  ار  ناشنایاپ 

، ینک يوریپ  ناتـسرپاوه  زا  رگا  هک  شاب  هاگآ  .ینک  لمع  دـنهاوخ  یم  اـه  نآ  هک  هنوگ  نآ  يریذـپب و  ار  ناـنآ  ياـه  هتـساوخ  وت 
! دوش یم  داسف  رد  قرغ  نامسآ  نیمز و 

نانآ زا  هک  دنداد  داهنشیپ  ربمایپ  هب  هکم  فارشا  یتقو  .دنداد  یم  ایبنا  مامت  هب  هک  مالـسا ، ربمایپ  هب  هن  ار  اهداهنـشیپ  نیا  ناتـسرپاوه 
: وگب نانآ  هب  دومرف : ربمایپ  هب  نآ  رد  دنوادخ  دش و  لزان  نورفاک  ۀکرابم  ةروس  دنک ، تعاطا 

(2) ِنیِد .»  َِیل  ْمُُکنیِد َو  ْمَُکل  »

.مدوخ يارب  نم  نییآ  ناتدوخ و  يارب  امش  نییآ 

تعاطا نانآ  ياوه  زا  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  مرکا ، ربمایپ  هک  دنتشاد  رارصا  ناتسرپاوه  هک  نیا  يارب  داد ؟ یخساپ  نینچ  دنوادخ  ارچ 
دوشب رگا  هک  دـننآ  یپ  رد  یهورگ  یتح  هدرک و  هبرجت  ار  هاـنگ  عاونا  همه  رـشب  هزورما ، .دوش (3) اه  نآ  سفن  ياوه  هدرب  دـنک و 
رگید راگنا  هک  دـنا  هتفر  هانگ  لابند  هب  ردـق  نیا  اه  نآ  دـسر ! یمن  ناشرکف  هب  يرگید  هانگ  یلو  دـننک ، عارتخا  يدـیدج  ناـهانگ 

 ) تسا هدـش  روج  ملظ و  زا  رپ  ناهج  ام ، راگزور  رد  .دـننک  هضرع  يرـشب  هعماج  هب  هتفای و  ار  نآ  هک  درادـن  دوجو  يدـیدج  هانگ 
ار ییاج  (4) و  اروجو )  املظ  تئلم 

ص:7

ْمِهِرْکِذ ْنَع  ْمُهَف  ْمِهِرْکِذـِب  ْمُها�ْنیَتَأ  َْلب  َّنِهِیف  ْنَم  ُضْرَْألا َو  ُتا�واـ�مَّسلا َو  ِتَدَـسََفل  ْمُهَءا�وْهَأ  ُّقَْحلا  َعَبَّتا  َِول  َو  : » 71 نونمؤم ، (( . 1 - ) 1
 « . َنوُضِْرعُم

.6 نورفاک ، (( . 2 - ) 2
اَهُّیَأ ـا�ی  ْلـُق  : » هللا لوق  نع  لوحـألا  رفعج  اـبأ  رکاـش  وـبأ  لأـس  لاـق : ریمع  یبأ  نبا  نع  ص 340 : ج 89 ، راونـألا ، راـحب  (( . 3 - ) 3

ملکتی لهف  ُُدبْعَأ » ا�م  َنوُدـِبا�ع  ُْمْتنَأ  َو �ال  ْمُّتْدَـبَع *  ا�م  ٌدـِبا�ع  ا�نَأ  َو �ال  ُدـُبْعَأ *  ا�م  َنوُدـِبا�ع  ُْمْتنَأ  َو �ال  َنوُدـُبْعَت *  ا�م  ُدـُبْعَأ  �ال  ْکلا * 
�

َنوُِرفا
ابأ لأسف  ۀـنیدملا  یلإ  لخدـف  باوج ، کلذ  یف  لوحألا  رفعج  یبأ  دـنع  نکی  ملف  ةرم ؟ دـعب  ةرم  هررکیو  لوقلا  اذـه  لثمب  میکحلا 

، ۀنـس انهلإ  دبعت  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسرل  تلاق  اشیرق  نأ  اهرارکتو  اهلوزن  ببـس  ناک  لاقف : کلذ  نع  مالـسلا  هیلع  هللا  دـبع 
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اَهُّیَأ ا�ی  ُْلق   » ۀنـس انهلإ  دـبعت  اولاق : امیف  لاقف  اولاق ، ام  لـثمب  هللا  مهباـجأف  ۀنـس ، کـهلإ  دـبعنو  ۀنـس  اـنهلإ  دـبعتو  ۀنـس  کـهلإ  دـبعنو 
ا�نَأ َو �ال   » ۀنـس انهلإ  دبعت  اولاق : امیفو  ُُدبْعَأ » ا�م  َنوُدـِبا�ع  ُْمْتنَأ  َو �ال  : » ۀنـس کهلإ  دـبعنو  اولاق : امیفو  َنوُدـُبْعَت »  ا�م  ُدـُبْعَأ  �ال  ْکلا * 

�
َنوُِرفا

 «. ِنیِد َِیل  ْمُُکنیِد َو  ْمَُکل  ُُدبْعَأ *  ا�م  َنوُِدبا�ع  ُْمْتنَأ  َو �ال   » ۀنس کهلإ  دبعنو  اولاق : امیفو  ْمُّتْدَبَع »  ا�م  ٌِدبا�ع 
لئاسرلا رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ثیدـح  لثم  .دـننک  یم  فیـصوت  ار  نامزلارخآ  هک  دراد  یتاـیاور  هب  هراـشا  (( . 4 - ) 4
مهعسات ۀعست  ۀمئأ  وبأ  مامإ  وخأ  مامإ  نبا  مامإ  اذه  ینبا  : » مالسلا هیلع  نیسحلل  مالسلا  هیلع  یبنلا  لوق  : » ص 98 یسوط ، خیش  رشعلا ،

«. اروجو املظ  تئلم  امک  الدعو  اطسق  ضرألا  ألمی  مهمئاق 
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ادیپ ناوت  یمن  مه  ار  شخب  اتـسور و  رهـش ، کی  یتح  هکلب  روشک ، هراق و  کی  هن  دشاب ! لدع  رادم  رب  رـسارس  هک  تفای  ناوت  یمن 
نیا دـشاب و  تلادـع  هرطیـس  رد  لماک  روط  هب  ناشتایح  هک  تفاـی  ناوت  یمن  مه  رهوش  نز و  کـی  یتح  دـشاب ؛ نینچ  نیا  هک  درک 

.تساوه زا  يوریپ  هجیتن 

یم داسف  هب  ...و  يرکف  يداصتقا ، یگدـنز ، نوئـش  همه  رد  ار  ناسنا  دـنک و  یم  ملظ  زواـجت و  زا  رپ  ار  یگدـنز  سفن  ياوه  يرآ ،
.دناشک

یتسرپاوه زا  ییاه  هنومن 

هنیدم رادنامرف  هب  دیزی  همان  دروخرب  نیا  ببـس  .داد  يور  هنیدـم  رد  مالـسلا ، هیلع  نیـسح ، ماما  اب  دـیزی  تموکح  دروخرب  نیلوا  . 1
: دوب هتشون  نآ  رد  هک  دوب 

رگا یـشاب ! اـم  رادربناـمرف  عیطم و  دـیاب  دیـشاب ] هدینـش  رتـمک  ار  دـیزی  ۀـلمج  نیا  دـیاش   ] هک وگب  وا  هب  هاوخب و  ار  یلع  نب  نیـسح 
شیپ اج  نآ  ات  سفن  ياوه  .تسا  هنوگ  نیا  اوه  ینمـشد  .تسرفب (1) نم  يارب  نک و  ادج  ندب  زا  ار  وا  رـس  گنرد  یب  تفریذـپن ،
هظحل کی  دشاب ، نینچ  دهاوخ  یمن  رگا  دشاب و  دیزی  ةدرب  یگدنز  رد  دیاب  مالسلاامهیلع ، یلع ، نب  نیـسح  دیوگ  یم  هک  دور  یم 

، دشن ام  عیطم  رگا  اما  میرادن ، يراک  وا  اب  دش ، ام  عیطم  ربمایپ  رگا  تسا : هنوگ  نیا  اوه  یعقاو  ةرهچ  دنک ! یگدنز  ایند  رد  دیابن  مه 
.میوش یم  شراک  عنام  هدش  لکش  ره  هب  ای  میشک  یم  ار  وا  ای 

.دروآ ماما  مهس  ناموت  رازه  دیـسر و50  يدرجورب  یمظعلا  هللا  تیآ  تمدخ  نارهت  زا  يرجات  يزور  دندومرف : یم  ینیمخ  ماما  . 2
هب اـم  تفگ : گرزب  عجرم  نآ  هب  داد و  يدرجورب  یمظعلا  هللا  تیآ  هب  ار  لوپ  وا  .دوـب  يداـیز  غـلبم  ناـموت  رازه   50 نامز ، نآ  رد 

امش اه و  هبلط  هزوح و  يارب  مه  ییاه  حرط  اه و  هشقن  میهد ، یم  امش  هب  میروآ و  یم  هک  ییاه  لوپ  لابند 

ص:8

نم نیتس  ۀنس  بجر  یف  کلذ  نایفس و  یبأ  نب  ۀیواعم  یفوت  املف  : » ص 16 سوواط ، نب  دیس  فوفطلا ، یلتق  یف  فوهللا  (( . 1 - ) 1
مالـسلا هیلع  نیـسحلا  یلع  ۀصاخو  ۀماع  اهلهأ  یلع  ۀـعیبلا  ذـخأب  هرمأی  ۀـنیدملا  ریمأ  ناکو  ۀـبتع  نب  دـیلولا  یلإ  دـیزی  بتک  ةرجهلا 

«. هسأرب یلإ  ثعبأو  هقنع  برضاف  کیلع  یبأ  نإ  هل  لوقیو 
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! دیریذپب زین  ار  ام  ياه  حرط  لوپ  نیا  لوبق  زا  دعب  دیاب  امش  اذل  میراد ؛ عجارم 

، ریمض نشور  یملاع  دهاوخ  یم  لوپ  يرادقم  يازا  رد  تسا ، تراجت  شلغش  درادن و  ینادنچ  داوس  هدناوخن و  یـسرد  هک  یمدآ 
.تسا تنـس  نآرق و  میلاعت  فالخ  ری  هتـساوخ  نیا  هک  یلاح  رد  دـنک ! دوخ  نامرف  عیطم  ار  نامز  ماـما  ماـع  بیاـن  و  ملعا ، یعجرم 

یم دیجم  نآرق  .دننک (1)  يوریپ  ینابر  ناملاع  ربمایپ و  ادخ و  زا  اهنت  هک  دنا  هداد  روتـسد  یمالـسا  تما  هب  تایاور  دیجم و  نآرق 
ماما ۀیملع  ةزوح  لثم  یگرزب  ۀعومجم  تیریدم  ةوحن  و  یعرـش ، ینآرق ، یهلا ، لئاسم  زا  و  نوملعیال )  ) دنناد یمن  هک  نانآ  دیامرف :

.دنشاب (2) نایاناد  عبات  دیاب  دنتسین  هاگآ  مالسلا ، هیلع  قداص ،

نم ربنامرف  دیاب  هعیـش  یهقف  یملع و  ياورنامرف  دـشاب و  لهاج  عبات  دـیاب  اناد  دـیوگ  یم  نآرق  فالخرب  هدـمآ و  یلهاج  درف  لاح ،
ياوه شیاهراتفر  زا  يرایـسب  لماع  هک  دـمهفن  ناسنا  تسا  نکمم  .تسا  سفن  ياوه  یمدآ  رد  رکفت  نیا  داجیا  لماع  اـهنت  دوش ؟!

تئیه و زا  و  داماد ، سورع ، هچب ، نز ، زا  نم  هک  دیوگب  دنک و  حرط  ینابر  ملاع  کی  دزن  ار  شیاه  هتـساوخ  رگا  یلو  تسا ، سفن 
هتساوخ نیا  هک  دیوگ  یم  وا  هب  تایاور  تایآ و  اب  اه  هتساوخ  نآ  قیبطت  اب  وا  مراد ، ییاه  هتساوخ  تاعقوت و  نینچ  ما  هلحم  دجـسم 

.تفر اه  نآ  يوس  هب  دیابن  تسین و  ییادخ  ای  درک  لمع  اه  نآ  هب  ناوت  یم  تسا و  ییادخ  اه 

نآ ناشیا  رگا  هک  یلاح  رد  .دـنهدب  سپ  ار  وا  لوپ  ات  دومرف  اذـل  دـیمهف ، یم  یبوخ  هب  يدرجورب  یمظعلا  هللا  تیآ  ار  عوضوم  نیا 
: دـندومرف ناشیا  اما  دزادرپب ، ار  مق  هیملع  هزوح  ياـه  هبلط  هاـم  راـهچ  هس -  قوقح  تسناوت  یم  درک ، یم  لوبق  ار  ناـموت  رازه   50

میهد و رییغت  نانآ  ياه  هتساوخ  اب  ربارب  زین  ار  نید  دیاب  میشاب ، مدرم  فرح  هب  شوگ  هنوگ  نیا  میهاوخب  ام  رگا 

ص:9

 « . ْمُْکنِم ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َلوُسَّرلا َو  اوُعیِطَأ  ّللا َو 
�

َه اوُعیِطَأ   » هیآ هب  تسا  یتراشا  (( . 1 - ) 1
ُْمْتنُک �ال ْنِإ  ِرْکِّذلا  َلْهَأ  اُولَئْسَف  ْمِْهَیلِإ  یِحُون  ًالا�جِر  ّالِإ 

�
َِکْلبَق  ْنِم  ا�ْنلَسْرَأ  ا�م  َو  : » 7 ءایبنا ، رد  یتوافت  كدنا  اب  زین  . 43 لحن ، (( . 2 - ) 2

َلِْزنُأ ا�م  اوُِعبَِّتا  : » 3 فارعأ ، و  َنوُدَتْهُم . »  ْمُه  ًارْجَأ َو  ْمُُکلَئْـسَی  ْنَم �ال  اوُِعبَِّتا  (: » نیـسای لآ  نمؤم  لوق  زا   ) 21 سی ، رد  زین  َنوُمَْلعَت . » 
ًاعیِمَج ْمُْکَیلِإ  ّللا 

�
ِه ُلوُسَر  یِّنِإ  ّنلا 

�
ُسا اَهُّیَأ  ـا�ی  ْلـُق  : » فارعأ 158 و  َنوُرَّکَذـَت ، »  ا�م  ًـالِیلَق  َءـا�ِیلْوَأ  ِِهنوُد  ْنِم  اوُِعبَّتَت  ـ�ال  ْمُکِّبَر َو  ْنِم  ْمُْکَیلِإ 

ُهوُِعبَّتا ِِهتا�ِملَک َو  ّللِاب َو 
�

ِه ُنِمُْؤی  يِذَّلا  ِّیِّمُْألا  ِِّیبَّنلا  ِِهلوُسَر  ّللِاب َو 
�

ِه اُونِمآَف  ُتیُِمی  ِییُحی َو  َوُه  ّالِإ 
�

َه�لِإ  ِضْرَْألا �ال  ِتا�وا�مَّسلا َو  ُْکُلم  َُهل  يِذَّلا 
 «. َنوُدَتْهَت ْمُکَّلََعل 
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رد یبرغ  يالکو  میراد ؟ اـه  ییاـپورا  اـه و  یبرغ  اـب  یقرف  هچ  تقو  نآ  ...و .  مینک  اـنعم  ناـشیا  ياـه  هتـساوخ  ساـسا  رب  ار  نآرق 
.دشاب تشز  یهانگ  هچرگ  دننک ، یم  مالعا  ینوناق  ار  دنهاوخ  یم  تلم  هچ  ره  دنا و  هتسشن  سلجم 

.تسا ماما  مهس  لوپ  نیا  اقآ ، تفگ : درم  نآ 

زین وا  .دندزن  فرح  وا  اب  رگید  و  تسا ! تدوخ  سفن  ياوه  لام  هکلب  تسین ، نامز  ماما  لام  لوپ  نیا  تساوه ! مهـس  نیا  دـندومرف :
.درب یپ  شدوخ  هابتشا  هب  دش و  جراخ  ناشیا  رضحم  زا 

هب يدرجورب  یمظعلا  هللا  تیآ  مدـش و  هطـساو  نم  هرخالاب  اـت  دوب  هتـسشن  يدرجورب  هللا  تیآ  قاـتا  نوریب  درم  نیا  دـندومرف : ماـما 
.تفریذپ روضح  هب  هرابود  ار  ناشیا  تمحز 

زا دعب  متفگ : مدوخ  اب  دـندرک ، دـیعبت  ار  ینیمخ  ماما  یتقو  تفگ : نم  هب  دوب ، یلدـبحاص  نیدـتم و  ناسنا  هک  مدـیتاسا ، زا  یکی  . 3
! مور یمن  يداتسا  چیه  سرد  هب  رگید  ناشیا 

هک تسا  نیا  شموهفم  اریز  تسا ، سفن  ياوه  تقیقح  رد  ما  هتفرگ  هک  یمیمصت  هتساوخ و  نیا  أشنم  مدید  تشذگ و  يزور  دنچ 
ياه هرهچ  هدرک  مراداو  هدرک و  لافغا  ارم  ناطیـش  مدید  .دنـشاب  هدافتـسا  لباق  ام  يارب  ماما  زا  دعب  ات  دنتـسین  ملاع  مق  عجارم  رگید 

یم هچ  رگم  اـه  نآ  میوگب : مهد و  رارق  اـه  نآ  لـباقم  رد  ار  مدوخ  منک و  کـچوک  ار  اـه  نآ  مبوکب و  مدوـخ  نورد  رد  ار  یملع 
.درک رادیب  ارم  ادخ  هک  تفگ  شدوخ  دعب  مناد !؟ یمن  نم  هک  دنیوگب  دنهاوخ 

ینید باعل  گنر و  هچرگ  شیاه -  هتـساوخ  زا  یخرب  أشنم  دمهف  یم  دوش و  یم  هاگآ  شنورد  زا  ناسنا  هک  تسادخ  يرای  هب  اهنت 
.تسا ینید  ریغ  ییادخ و  ریغ  هکلب  تسین ، ییادخ  شا  هزیگنا  تسا ؛ سفن  ياوه  دراد - هّجوم  يرهاظ  یملع و  و 

ص:10
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! دوش ینوناق  یتسرپاوه  یتقو 

تفا راچد  زین  نایوجـشناد  نازومآ و  شناد  تفر و  الاب  ...و  لتق  یـشکوقاچ ، فداـصت ، تیاـنج ، مرج و  راـمآ  اـکیرمآ ، رد  یناـمز 
تلود .دندرک  عونمم  ار  نآ  اذـل  تسا ، یلکلا  تابورـشم  زا  هدافتـسا  شتلع  دـندید  دـندرک و  قیقحت  نارگـشهوژپ  .دـندش  یـسرد 

بورـشم اه  هناخ  هوهق  رد  و  دنـشورفن ، اه  هاگـشورف  دنروخن ، مدرم  دـننکن ، دـیلوت  بورـشم  اه  هناخراک  رگید  داد  روتـسد  اکیرمآ 
هک دندرک  مالعا  دنتـشادرب و  ار  عنم  نآ  دندرک و  مالعا  ینوناق  ار  نآ  هرابود  هک  دروآ  راشف  تلود  هب  ردق  نیا  تلم  یلو  دنراذگن ،

نوچ میتسه و  مدرم  هدنیامن  ام  دنتفگ : ناراذـگنوناق  .تسا  دازآ  یلکلا  تابورـشم  تارداص  تادراو و  و  تخاس ، شورف ، دـیرخ و 
.تسا دازآ  اهزیچ  نیا  میهاوخ ، یم  ...و  انز  شیشح ، بورشم ، راگیس ، ام  دنیوگ  یم  مدرم 

ولبات و .تسا  ینلع  رایـسب  دازآ و  انز  هرک ، دـنلیات و  نپاژ و  لثم  ییایـسآ ، ياهروشک  ِرتشیب  ییاپورا و  ياـهروشک  همه  رد  هزورما ،
فلتخم ياهروشک  زا  مدرم  زا  يرایسب  .دریگ  یمن  ار  راوخ  بورشم  راکانز و  يولج  سک  چیه  دراد و  مه  یـصاخ  ناکم  زوجم و 

.تسا ینوناق  هک  دازآ ، اهنت  هن  یهانگ ، ره  اهروشک  نآ  رد  هک  نیا  يارب  طقف  دننک ، یم  ترفاسم  اهروشک  نیا  هب 

ناتـسرپاوه راهم  یب  ياه  هتـساوخ  زا  رگا  نم ، بیبح  دـیامرف : یم  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  مالـسا ، ربمایپ  هب  دـنوادخ  هک  تساـج  نیا 
.دنوش یم  هدیشک  داسف  هب  نیمز  اه و  نامسآ  مامت  ینک ، تعاطا 

شیوخ سفن  ياوه  نطاـب و  خزود  زا  ار  اـهداسف  عاونا  شتآ  اـج  همه  رد  ناـیدورمن  هک  مینک  یم  یگدـنز  ییاـیند  رد  اـم  هزورما ،
زا يرایـسب  هک  ناـنچ  تخوـس ؛ میهاوـخ  رو  هلعـش  شتآ  نیا  رد  مه  اـم  میناـمن ، مـیهاربا  میـشابن و  مـیهاربا  رگا  .دـنا  هدرک  نـشور 

.دنتخاب ار  دوخ  تیناسنا  نید و  دنتشگ و  دساف  دندش و  نید  یب  دندوب  رادنید  هک  نامنانطومه 

ص:11
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سفن ياوه  اب  هزرابم  شزرا 

زا یکی  مامتا  زا  سپ  ترـضح  نآ  .دـنا  هدـیمان  ربکا » داهج   » ار سفن  ياوه  لباقم  رد  یگداتـسیا  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  مرکا ، ربمایپ 
: دندومرف ناناملسم  هب  دنتشگ ، یم  زاب  شیوخ  رهش  هب  یگمه  یتقو  اه ، گنج 

یقبو رغـصألا  داهجلا  اوضق  موقب  ابحرم  لاق : اوعجر  اـملف  ۀیرـسب  ثعب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نأ  مالـسلا : هیلع  هللا  دـبع  یبأ  نع  »
(1) سفنلا .» داهج  لاق : ربکألا ؟ داهجلا  امو  هللا  لوسر  ای  لیق : ربکألا ، داهجلا 

ربکا داهج  ادـخ ، لوسر  يا  دندیـسرپ : .تسا  هدـنام  ام  ندرگ  رب  رت  گرزب  داهج  زونه  میدرگ و  یم  زاـب  رت  کـچوک  داـهج  زا  اـم 
.سفن ياوه  اب  داهج  دومرف : تسیچ ؟

شرافس دروم  رایسب  يرهاظ و  نانمشد  اب  گنج  زا  رترب  رتدنمشزرا و  رایـسب  نآ ، راهم  یب  ياه  هتـساوخ  سفن و  ياوه  اب  يریگرد 
: دیامرف یم  هزرابم  نیا  شزرا  هرابرد  نآرق  .تسا  دنوادخ 

(2) �يوْأَْملا .»  َیِه  َهَّنَْجلا  َّنِإَف  �يوَْهلا  ِنَع  َسْفَّنلا  یَهَن  ِهِّبَر َو  َما�قَم  َفا�خ  ْنَم  ا�ّمَأ  «َو 

.دوب دهاوخ  تشهب  رد  درادزاب ، يوه  زا  ار  شسفن  دسرتب و  شراگدرورپ  هاگیاج  زا  هک  نآ  اما  و 

فاخ : » تسا هدومرف  هکلب  هبر ،» فاخ   » هدومرفن هیآ  نیا  رد  دـنوادخ  .تسا  تشهب  نآ  رب  يزوریپ  سفن و  ياوه  اب  گـنج  شاداـپ 
ماقم ، » سپ .نداتـسیا  لحم  هاگتـسیا و  ینعی  ماقم  راگدرورپ .» دوخ   » زا هن  دـسرتب ، راگدرورپ » ماقم   » زا هک  یـسک  ینعی  هبر ؛» ماـقم 

.دنراد (3) یم  هاگن  راگدرورپ  لباقم  رد  ار  ناسنا  نآ ، رد  هک  تسا  یهاگتسیا  ّبر »

کی تسا : ماقم  ود  ياراد  دـنوادخ  هک  دراد  هراشا  عوضوم  نیا  هب  هیآ  نیا  رد  ّهبر » ماقم  : » دـیامرف یم  مالـسلا ، هیلع  قداـص ، ماـما 
هاگتسیا ماقم و  هاجنپ  دنوادخ  تایاور ، ساسا  رب  .خزود (4) ماقم  يرگید  و  راگدرورپ ، روضح  رد  تمایق و  ياه  هاـگداد  رد  ماـقم 

هک دراد (5)  یسر  باسح 

ص:12

ص420. يروباشین ، لاتف  نیظعاولا ، ۀضور  ص 553 ؛ قودص ، خیش  یلاما  ص 12 ؛ ج 5 ، یفاک ، (( . 1 - ) 1
.40 41 تاعزان ، (( . 2 - ) 2

َفا�خ ْنَِمل  َو  : » لجوزع هللا  لوق  یف  مالـسلا  هیلع  هللا  دبع  یبأ  نع  ص80 : ج 2 ، یفاک ، تسا : تیاور  نیا  زا  انعم  هب  لـقن  (( . 3 - ) 3
، لامعألا نم  حـیبقلا  نع  کلذ  هزجحیف  رـش  وأ  ریخ  نم  هلعفیو  هلوقی  ام  عمـسیو  هاری  لجوزع  هللا  نأ  ملع  نم  لاق : ِنا�تَّنَج »  ِهِّبَر  َما�قَم 

 « . �يوَْهلا ِنَع  َسْفَّنلا  یَهَن  ِهِّبَر َو  َما�قَم  َفا�خ   » يذلا کلذف 
( فلوم  . ) ...هبر ماقم  فاخ  نم  اماو  هیأ  لیذ  نیلقثلا ، رون  ای  ناهرب  ریسفت  كر : (( . 4 - ) 4

فلأ هرادقم  فقوم  لک  افقوم  نیسمخ  ۀمایقلل  نإ  : » ص 274 دیفم ، خیش  یلامأ  رد  فالتخا  اب  و  ص 143 ؛ ج 8 ، یفاک ، (( . 5 - ) 5
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 « . َنوُّدُعَت ا�ّمِم  ٍهَنَس  َْفلَأ  ُهُرا�دْقِم  َنا�ک  ٍمْوَی  ِیف  : » الت مث  ۀنس 
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نیا زا  رذـگ  زا  سپ  .تسا (1)  زامن  هب  طوبرم  ماـقم  نیلوا  دوش و  لوبق  ناـشلامعا  اـت  دـننک  روبع  اـه  نآ  زا  دـیاب  مدرم  زا  يرایـسب 
یم هاگن  اپرـس  دـبا  ات  ار  نایخزود  همه  دـنوادخ  هک  ییاج  ینعی  .دوش  راتفرگ  خزود  هاگتـسیا  هب  ناـسنا  تسا  نکمم  اـه ، هاگتـسیا 

.دراد

يوه اب  گنج  حالس 

، دگنج یم  شیوخ  سفن  ياوه  اب  دناوخ ، یم  زامن  ناسنا  یتقو  .تسا  نکمم  اه  شزرا  هب  هجوت  ادخ و  يرای  اب  اهنت  سفن  اب  هزرابم 
رد دناوخ ، یم  زامن  دباوخ و  یمن  وا  یتقو  سپ ، نک ! اهر  ار  حبـص  زامن  باوخب و  هک  دـنز  یم  بیهن  هب  نورد  زا  سفن  ياوه  اریز 

ییاراک یتروص  رد  اه  هحلـسا  نیا  هتبلا ، تساوه ، اب  گنج  هحلـسا  حـلاص  لمع  قالخا و  تدابع و  .دـگنج  یم  دوخ  ياوه  اب  عقاو 
: دنک يرای  ار  ناسنا  ادخ  هک  دنراد 

(2) ْمُکَما�ْدقَأ .»  ْتِّبَُثی  ْمُکْرُْصنَی َو  ّللا 
�

َه اوُرُْصنَت  ْنِإ  »

.دنک یم  رادیاپ  ار  ناتیاه  مدق  دهد و  یم  يرای  ار  امش  دیهد ، يرای  ار  ادخ  رگا 

سفن ياوه  اب  گنج  نادیم  البرک 

ریما دنا و  عوضوم  نیا  قیداصم  نیرت  نشور  البرک  يادهش  دوشن ؟ رضاح  ادخ  هاگداد  رد  تمایق  رد  هک  دراد  دوجو  مه  یـسک  ایآ 
.دنوش (3) یمن  رضاح  یهاگداد  چیه  رد  نانآ  هک  دیامرف  یم  مالسلا ، هیلع  نانموم ،

رد دیوش ! هدایپ  دندومرف : ناشنارای  هب  دندیسر و  البرک  نیمزرس  هب  ناشیا  زور ، کی  رهظ  زا  دعب  هک  تسا  هدش  لقن  ترـضح  نآ  زا 
زامن دندنام و  مه  اه  نآ  .مینام  یم  اج  نیا  رد  بشما  دندومرف : ترضح  .تساجک  اج  نآ  دنتـسناد  یمن  نانآ  زا  يرایـسب  هک  یلاح 

دندرک و وب  ار  نآ  دنتـشادرب و  نیمز  زا  كاخ  یتشم  دـنداد ، ار  زامن  مالـس  ترـضح  نآ  یتقو  .دـندرک  ادـتقا  ترـضح  هب  ار  حـبص 
: دندومرف

ص:13

ام لبق  تلبق  ناف  ةالصلا  دبعلا  بساحی  ام  لوأ  : » لاق هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  : » ص 127 سوواط ، نب  دیس  لئاسلا ، حالف  (( . 1 - ) 1
دبعلا هب  بساحی  ام  لوأ  : » مالـسلا هیلع  قداصلا  لاق  ص 173 : ج 1 ، یلح ، همالع  ماکحألا ، ریرحت  اهاوس ؛» اـم  در  تدر  ناو  اـهاوس 

«. هلمع رئاس  هیلع  در  هیلع  تدر  اذإو  هلمع ، رئاس  هنم ]  ] لبق تلبق  اذإف  ةالصلا ، نع ] ]
.7 دمحم ، (( . 2 - ) 2

تنب ءادرج  نع  ص 335 : سوواط ، نب  دیـس  نتفلاو ، محالملا  رد  تاملک  فالتخا  اب  زین  ص 199 ؛ قودص ، خیش  یلاما  (( . 3 - ) 3
اهب یلصف  ءالبرک  لزن  انفرصنا  املف  نیفص ، مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  عم  انوزغ  لاق : ملـسم ، یبأ  نب  ۀمثره  اهجوز  نع  نیمس ،

ۀمثره عجرف  .باسح  ریغب  ۀنجلا  نولخدی  ماوقأ  کنم  نرشحیل  ۀبرتلا ، اهتیأ  کل  اهاو  لاق : مث  اهمـشف ، اهتبرت  نم  هیلإ  عفر  مث  ةادغلا ،
، اهتبرت نم  هیلإ  عفر  مث  یلصف ، البرکب  لزن  نسحلا ؟ یبأ  کیلو  نع  کثدحأ  الأ  لاقف : مالسلا  هیلع  یلعل  ۀعیـش  تناکو  هتجوز ، یلإ 
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الإ لقی  مل  نینمؤملا  ریمأ  نإف  لجرلا ، اهیأ  تلاق : باسح ، ریغب  ۀـنجلا  نولخدـی  ماوقأ  کنم  نرـشحیل  ۀـبرتلا  اهتیأ  کـل  اـهاو  لاـقو :
«. اقح
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(1) باسحلا .»  ریغب  هنجلا  نولخدی  ماوقا  همایقلا  موی  کنم  نوجرخی  هبرتلا !  اهتیا  اها  «و 

.دنور یم  تشهب  هب  باسح  یب  هک  دمآ  دنهاوخ  نوریب  وت  زا  یناسک  تمایق  زور  رد  كاخ ! ياوت  لاح  هب  اشوخ 

دیزی هاگداد ؟ هب  هچ  دندروآ  تسد  هب  يوه  اب  گنج  رد  ار  يزوریپ  نیرت  گرزب  دنتـشاد و  ار  تدابع  زامن و  نیرتهب  هک  ار  یناسک 
یم یتموکح  يالاب  ياه  ماقم  هب  ار  امـش  مهد و  یم  امـش  هب  يرایـسب  لاـنم  لاـم و  دـینک ، اـهر  ار  نیـسح  رگا  هک  تفگ  اـه  نآ  هب 
داب هب  ار  وا  دنتفریذپن و  ار  شتوعد  دنراد ، تایدام  هب  مدرم  همه  هک  دندوب  يدیدش  تالیامت  نامه  ياراد  هچرگ  اه  نآ  اما  مناسر ،

.دنتفرگ رخسمت 

هک تسا  شزرا  اب  مالـسلا ، هیلع  نینموملاریما ، دزن  نانچ  نآ  دریگب ، شوغآ  رد  هدنیآ  رد  ار  اه  نآ  ياه  ندب  دهاوخ  یم  هک  یکاخ 
! یتسه ییاه  ناسنا  نینچ  هاگیاج  هک  كاخ  يا  وت  لاح  هب  اشوخ  دیامرف : یم 

هللادبع یبا  اب  یبلق  طابترا  هک  نانآ  هب  سپ  دـیوگ ؛ یم  نینچ  بلق ، هن  فیلکت و  هن  دراد و  لقع  هن  هک  كاخ  یتشم  هب  ترـضح  نآ 
 . . . . . .میتسیاب شیوخ  سفن  ياوه  لباقم  رد  دیاب  مینیبن ، ار  اه  هاگداد  نآ  میهاوخ  یم  یتسار  هب  رگا  زین  ام  دیوگ ؟ یم  هچ  دـنراد 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

ص:14

.نامه (( . 1 - ) 1
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ناسنا نمشد  نیرت  گرزب  ناطیش :  - 2

هراشا

ص:19
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نعلو نیرهاطلا ، هلآو  دّمحم  یلع  ّلصو  نیلسرملاو  ءایبنألا  عیمج  یلع  هللا  یّلـصو  نیملاعلا  بر  دمحلا هللا  .میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
.نیعمجا مهئادعا  یلع 

عبنم اـب  ناـسنا  طاـبترا  هک  دـننآ  یپ  رد  نانمـشد  نیا  .تسا  ناـسنا  نانمـشد  یفرعم  دـیجم  نآرق  ياـه  هماـنرب  نیرت  گرزب  زا  یکی 
شا هجیتن  هک  دـننک  یم  يراتفر  لامعا و  تالاح و  هب  هدولآ  ار  ناـسنا  اـه  نآ  .دوش  عطق  یهلا  تاـضویف  عبنم  تیاـهن و  یب  تمحر 
ياوه  » نمشد هس  نیا  زا  یکی  .تسا  نمشد  هس  هجوتم  رتشیب  تایآ  نانمـشد ، نیا  نایم  رد  .تسا  قح  تیاهن  یب  تمحر  زا  ییادج 

؛ تسا ناطیش  رگید  نمشد  .دش  یسررب  میرک  نآرق  رظنم  زا  نآ  ياه  فده  اه و  هشقن  لیـصفت ، هب  شیپ ، لاقم  رد  هک  تسا  سفن »
هب وا  .تسا  سیلبا  نیطایش  نیرت  فورعم   (1) ّنلا .) 

�
ِسا ِهَّنِْجلا َو  َنِم  نج (  هچ  ناـسنا و  هچ  دراد : دوجو  یـسابل  ره  رد  هک  يدوجوم 

: تفگ وا  هب  دومنن و  تعاطا  ار  ادخ  روتسد  درکن و  هدجس  مدآ 

(2) َمیِقَتْسُْملا .»  َکَطا�رِص  ْمَُهل  َّنَدُْعقََأل  ِینَْتیَوْغَأ  ا�ِمبَف  »

.منک یم  نیمک  اه  نآ  ربارب  رد  وت  میقتسم  هار  رس  رب  نم  يدرک ، هارمگ  ارم  هک  نونکا 

نآ رگا  هک  یلاح  رد  يدش ! نم  یهارمگ  ثعاب  وت  تفگ : ادخ  هب  وا 

ص:21

168و 208؛ هرقب ، دنا : هتخادرپ  ناسنا  اب  ناطیـش  ینمـشد  هب  تحارـص  هب  هک  نآرق  زا  يرگید  تایآ  . 6 ساـن ، تشون .  یپ  (( 1 - ) 1
َّنِإ ا�مَُکل  ُْلقَأ  ِهَرَجَّشلا َو  اَمُْکِلت  ْنَع  اـ�مُکَْهنَأ  َْمل  َأ  : »... 22 فارعا ، ٌنِیبُم ؛ »  ٌّوُدَـع  ْمَُکل  ُهَّنِإ  ِنا�ْطیَّشلا  ِتا�وُطُخ  اوُِعبَّتَت  َو �ال  ماعنا 142 ...« :
ٌّوُدَع ِنا�ْسنِْإِلل  َنا�ْطیَّشلا  َّنِإ  ًاْدیَک  ََکل  اوُدیِکَیَف  َِکتَوْخِإ  �یلَع  َكا�یْؤُر  ْصُصْقَت  َّیَُنب �ال  ا�ی  َلا�ق  : » 5 فسوی ، ٌنِیبُم ؛ »  ٌّوُدَع  ا�مَُکل  َنا�ْطیَّشلا 
ُهَتَّیِّرُذ ُهَنوُذِـخَّتَتَف َو  ِهِّبَر َأ  ِْرمَأ  ْنَع  َقَسَفَف  ِّنِْجلا  َنِم  َنا�ک  َسِیْلبِإ  ّالِإ 

�
اوُدَجَـسَف  َمَدِآل  اوُدُجْـسا  ِهَِکئـ�الَْمِلل  ـا�ْنُلق  ْذِإ  َو  : » 50 فهک ، ٌنِیبـُم ؛ » 

َنِم ا�مُکَّنَجِرُْخی  �الَف  َکِجْوَِزل  ََکل َو  ٌّوُدَـع  ا�ذـ�ه  َّنِإ  ُمَدآ  ا�ی  ا�ْنلُقَف  : » 117 هط ، ًالَدـَب ؛ » ّظِلل 
�

َنیِِملا َْسِئب  ٌّوُدَـع  ْمَُکل  ْمُه  ِینوُد َو  ْنِم  َءا�ِیلْوَأ 
ِهِّوُدَع ْنِم  ا�ذ�ه  ِِهتَعیِـش َو  ْنِم  ا�ذ�ه  ِن�الِتَتْقَی  ِْنیَلُجَر  ا�هِیف  َدَجَوَف  ا�ِهلْهَأ  ْنِم  ٍهَْلفَغ  ِنیِح  �یلَع  َهَنیِدَْملا  َلَخَد  َو  : » 15 صصق ، �یقْشَتَف ؛ »  ِهَّنَْجلا 

، رطاف ٌنِیبُم ؛ »  ٌّلِضُم  ٌّوُدَع  ُهَّنِإ  ِنا�ْطیَّشلا  ِلَمَع  ْنِم  ا�ذ�ه  َلا�ق  ِْهیَلَع  �یضَقَف  �یـسُوم  ُهَزَکَوَف  ِهِّوُدَع  ْنِم  يِذَّلا  یَلَع  ِِهتَعیِـش  ْنِم  يِذَّلا  ُهَثا�غَتْـساَف 
َمَدآ ِیَنب  ا�ی  ْمُْکَیلِإ  ْدَهْعَأ  َْمل  َأ  : » 60 سی ، ِریِعَّسلا ؛ » ِبا�حْـصَأ  ْنِم  اُونوُکَِیل  َُهبْزِح  اوُعْدَی  ا�مَّنِإ  اوُدَع  ُهوُذِخَّتاَف  ٌّوُدَـع  ْمَُکل  َنا�ْطیَّشلا  َّنِإ  : » 6

َِکتَّزِِعبَف َلا�ق  : » 82 ص ، ٌنِیبُم ؛ »  ٌّوُدَـع  ْمَُکل  ُهَّنِإ  ُنا�ْطیَّشلا  ُمُکَّنَّدُـصَی  َو �ال  : » 62 فرخز ، ٌنِیبُم ؛ »  ٌّوُدَـع  ْمَُکل  ُهَّنِإ  َنا�ْطیَّشلا  اوُدـُبْعَت  ْنَأ �ال 
 « . َنیِعَمْجَأ ْمُهَّنَیِوْغَُأل 

 «. َنیِعَمْجَأ ْمُهَّنَیِوْغَُأل  ِضْرَْألا َو  ِیف  ْمَُهل  َّنَنِّیَزَُأل  ِینَْتیَوْغَأ  ا�ِمب  ِّبَر  َلا�ق  : » 39 رجح ، زین : . 16 فارعا ، (( . 2 - ) 2
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نامرف زا  درکن و  هدجـس  مدآ  رب  وا  .دش  یم  شبیـصن  يرتشیب  تمحر  درک ، یم  تعاطا  اهروتـسد  رگید  دننامه  زین  ار  ادـخ  روتـسد 
تبسن راگدرورپ  هب  ار  يّرش  راک  نیا  اب  تشاذگ و  قح  ترـضح  هدهع  هب  ار  دوخ  تعاطا  مدع  یچیپرـس و  هانگ  دیچیپ و  رـس  ادخ 

یم قلخ  هک  ینانز  نادرم و  مامت  هار  رـس  رب  نم  يدروآ ، مرـس  رب  ار  الب  نیا  نوچ  تفگ : مه  دـعب  يا ! هدرک  نینچ  وت  تفگ : داد و 
يا هتفرگ  رظن  رد  شیارب  ترخآ  رد  هک  یتداعس  وت و  مرک  فطل و  تمحر و  زا  یـسک  ات  مهد  یم  ناشبیرف  منک و  یم  نیمک  ینک 

: دوشن دنم  هرهب 

(1) َنیِعَمْجَأ .»  ْمُهَّنَیِوْغَُأل  »

.داد مهاوخ  بیرف  ار  نانآ  همه 

يرگ یغاـی  تبقاـع  هک  نیا  اـب  تسا و  زاـبجل  مه  دـنز و  یم  تمهت  دـیوگ و  یم  غورد  مه  هک  تسا  يرگید  نمـشد  سیلبا  سپ ،
.دهد یم  همادا  راک  نیا  هب  زاب  دناد ، یم  ار  شیوخ 

: منک یم  رپ  دنک  يوریپ  وت  زا  تمایق  ات  هک  یسک  ره  وت و  زا  ار  خزود  نم  دومرف : وا  خساپ  رد  زین  دنوادخ 

(2) َنیِعَمْجَأ .»  ْمُْهنِم  َکَِعبَت  ْنَّمِم  َْکنِم َو  َمَّنَهَج  َّنَأَْلمََأل  »

نمـشد نیا  .دـشکن  تسد  شیوخ  راک  زا  یلو  دورب  خزود  هب  هک  تفریذـپ  تسا ، یعطق  ادـخ  هدـعو  تسناد  یم  هک  نیا  اب  ناطیش 
رایتخا رد  ناسنا  ندرک  ریـسا  يارب  زین  ار  اهرازبا  عاونا  تسا و  سانـش  تیعقوم  ملاـع و  هاـگآ و  تسا : یـصاخ  ياـه  یگژیو  ياراد 

.دراد

سیلبا شنیرفآ  تلع 

رایتخا باختنا و  هب  یلو  دوب ، هدـش  هدـیرفآ  كاپ  يدوجوم  وا  اریز  دوب ، هدـیرفاین  ناسنا  نمـشد  ادـتبا  زا  ار  سیلبا  ملاع  راـگدرورپ 
دانع و ینمشد و  زا  وا  تشرس  .تفرگ  شیپ  رد  ار  يرگ  یغای  یشکرس و  هار  شیوخ 

ص:22

؛ »  َنیِعَمْجَأ ْمُهَّنَیِوْغَُأل  ِضْرَْألا َو  ِیف  ْمَُهل  َّنَنِّیَزَُأل  ِینَْتیَوْغَأ  ا�ِمب  ِّبَر  َلـا�ق  : » 39 رجح ، دـنراد : هراشا  بلطم  نیا  هب  تایآ  نیا  (( . 1 - ) 1
ْمِِهنا�ْمیَأ َو ْنَع  ْمِهِْفلَخ َو  ْنِم  ْمِهیِْدیَأ َو  ِْنَیب  ْنِم  ْمُهَّنَِیتَآل  َُّمث  َمیِقَتْـسُْملا *  َکَطا�رِـص  ْمَُهل  َّنَدـُْعقََأل  ِینَْتیَوْغَأ  ا�ِمبَف  َلا�ق  : » 17 - 16 فارعا ،

َّنَِکنَتْحََأل ِهَما�یِْقلا  ِمْوَی  �یلِإ  ِنَتْرَّخَأ  ِْنَئل  َّیَلَع  َْتمَّرَک  يِذَّلا  اَذ�ه  َکَْتیَأَر  َلا�ق َأ  : » 62 ءارسإ ، َنیِرِکا�ش ؛ »  ْمُهَرَثْکَأ  ُدَِجت  ْمِِهِلئا�مَش َو �ال  ْنَع 
« . ًالِیلَق ّالِإ 

�
ُهَتَّیِّرُذ 

ْمُْهنِم َکَِعبَت  ْنََمل  ًاروُحْدَـم  ًامُؤْذَـم  ا�ْهنِم  ْجُرْخا  َلا�ق  : » 18 فارعا ، دـنراد : هراـشا  بلطم  نیمه  هب  زین  تاـیآ  نیا  . 85 ص ، (( . 2 - ) 2
َکَعَبَّتا ِنَم  ّالِإ 

�
ٌنا�ْطلُس  ْمِْهیَلَع  ََکل  َْسَیل  يِدا�بِع  َّنِإ  ٌمیِقَتْـسُم *  َّیَلَع  ٌطا�رِـص  ا�ذ�ه  َلا�ق  : » 41 43 رجح ، َنیِعَمْجَأ ؛ »  ْمُْکنِم  َمَّنَهَج  َّنَأَْـلمََأل 

« . ًارُوفْوَم ًءا�زَج  ْمُکُؤا�زَج  َمَّنَهَج  َّنِإَف  ْمُْهنِم  َکَِعبَت  ْنَمَف  ْبَهْذا  َلا�ق  : » 63 ءارسإ ، َنیِعَمْجَأ ، »  ْمُهُدِعْوََمل  َمَّنَهَج  َّنِإ  َو  َنیِوا�ْغلا *  َنِم 
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نآرق رد  دنوادخ  ور ، نیا  زا  .تساوخ  نینچ  دوخ  وا  یلو  دنیرفایب ، ناطیـش  کی  وا  زا  تساوخ  یمن  لاعتم  دـنوادخ  دوبن و  تنطیش 
: تسا هدرک  یفرعم  كاپ  يدوجوم  دنک ، يراددوخ  مدآ  رب  هدجس  زا  هک  نآ  زا  شیپ  ات  ار  وا 

(1) ْکلا .» 
�

َنیِِرفا َنِم  َنا�ک  َرَبْکَتْسا َو  �یبَأ َو  »

.دیدرگ نارفاک  زا  دیزرو و  ربک  درک و  يراددوخ 

تسا نیا  هیآ  يانعم  اذل ، .تسا (2)  َراص »  » يانعم هب  هیآ  نیا  رد  َناک »  » هژاو هک  دنناد  یم  دـنراد  ییانـشآ  برع  تایبدا  اب  هک  نانآ 
.دوب رازگساپس  يا  هدنب  نآ  زا  شیپ  ینعی  دش ؛ نارفاک  زا  درک و  عانتما  نم  رما  يارجا  زا  وا  هک 

یم شنابطاخم  هب  دنک و  یم  دای  سیلبا  ۀـلاس  رازه  دـنچ  ياه  تدابع  زا  هغالبلا  جـهن  هعـصاق  هبطخ  رد  مالـسلا ، هیلع  نینمؤملاریما ،
نیا هب  مه  ترضح  دوخ   (3) رگید ؟ يایند  ياه  لاس  زا  ای  تسامش  يایند  ياه  لاس  زا  اه  لاس  نیا  ایآ  هک  دیناد  یمن  امـش  دیامرف :

نآرق رد  دنوادخ  هک  تسا  ییاه  لاس  نآ  زا  دشابن ، نیمز  هرک  هب  طوبرم  ياه  لاس  زا  اه  لاس  نیا  رگا  اما  دنهد ، یمن  خـساپ  لاوس 
رکاش ةدنب  درک و  تدابع  ار  ادخ  تدم  همه  نیا  سیلبا  .تسامش (4)  لاس  رازه  اب 50  يواسم  شزور  کی  نامز  لوط  دیامرف : یم 

.دش ْکلا » 
�

َنیِِرفا َنِم  َنا�ک   » ماجنارس یلو  دوب ، وا 

رش راک  ادخ  رگم  هدرک و  قلخ  ار  وا  دنوادخ  ارچ  تسا ، ناسنا  نمشد  نآرق  هاگدید  زا  سیلبا  رگا  هک  لاوس  نیا  هب  خساپ  رد  سپ ،
هک دیامرف  یم  دوخ  وا  یلو  دوب ، ملاظ  دوب  هدرک  قلخ  نمـشد  ادـتبا  نامه  زا  ار  ام  نانمـشد  ادـخ  رگا  مییوگ : یم  دـهد ؟ یم  ماجنا 

ایند و رد  هن  دنک ؛ یمن  متس  یسک  هب  یتماخض ، هن  دراد و  ینزو  هن  هک  ییامرخ ، ۀتسه  نایم  خن  ةزادنا  هب  تسین و  يراکمتس  يادخ 
.تفرگ شیپ  رد  ار  هار  نیا  دوخ  رایتخا  هب  سیلبا  سپ ، .ترخآ (5)  رد  هن 

: تساه ناسنا  لامعا  لصاح  ایند  رد  دوجوم  ياه  ملظ  همه  یفرط ، زا 

ص:23

.34 هرقب ، (( . 1 - ) 1
: - هلمج زا  دوب .»  » يانعم هب  ای  تسا  دـش »  » يانعم هب  اج  نیا  رد  ناک  ایآ  هک  دـنراد  فالتخا  نیرـسفم  ناـک »  » ياـنعم رد  (( . 2 - ) 2
یف اموتکم  ارما  كانه  نأب  رعـشم  متنک ، هلوقب : ناـمتکلا  دـییقت  َنوُُمتْکَت ، )  ُْمْتنُک  یلاـعت ...( : هلوق  : » ص 118 ج 1 ، نازیملا ، ریـسفت 
َنا�ک َرَبْکَتْسا َو  �یبَأ َو  َسِیْلبِإ  ّالِإ 

�
اوُدَجَـسَف  : ) ۀیلاتلا ۀیآلا  یف  یلاعت  هلوق  نم  کلذ  رهظتـسی  نأ  نکمیو  هتفالخ ، لعجو  مدآ  صوصخ 

«. - اذه هرمضأ  ناک  دقف  کلذب  اطبترم  ناک  ةدجـسلا  نع  هئابإ  نأو  نیحلا ، کلذ  لبق  ارفاک  ناک  سیلبا  نأ  رهظیف  ْکلا . ) 
�

َنیِِرفا َنِم 
لوقلا اذـهو  .لصألا  یف  ارفاک  ناک  هانعم : لیق  ْکلا ) 

�
َنیِِرفا َنِم  َناـ�ک  َو  : ) یلاـعت هلوق  : » ص 165 ج 1 ، یسربط ، نایبلا ، عمجم  ریـسفت 

کَف
�

َنا : ) یلاعت هلوقک  نیرفاکلا ، نم  راص  هانعم : لیقو  .نیرفاکلا  نم  یلاـعت  هللا  ملع  یف  ناـک  دارأ  لـیقو : .ةاـفاوملا  یف  انبهذـم  قفاوی 
رافک موق  هلبق  ناک  هنأ  یلع  لدـی  موق : لاق  ْکلا ) 

�
َنیِِرفا َنِم  َنا�ک  َو   ) هلوق : » ص 154 ج 1 ، یسوط ، خیـش  نایبتلا ، َنِیقَْرغُْملا - .» )  َنِم 

نجلا نم  سیلبإ  ناکو  یسنا  هلبق  نکی  ملو  سنالا ، نم  مدآ  ناک  لئاقلا : لوق  يرجم  کلذ  يرجیو  لدی ، نورخآ ال  لاقو  نجلا  نم 
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«. نیرفاکلا نم  راص  هانعمو : ینج ، هلبق  نکی  ملو 
دبع دق  ناکو  دـیهجلا ، هدـهجو  لیوطلا ، هلمع  طبحا  ذإ  سیلباب  هللا  لعف  نم  ناک  امب  اوربتعاف  : » هبطخ 192 هغالبلا ، جـهن  (( . 3 - ) 3

«. ةدحاو ۀعاس  ربک  نع  ةرخالا ، ینس  نم  مأ  ایندلا  ینس  نمأ  يردی  ال  ۀنس ، فالآ  ۀتس  هللا 
 « . ٍهَنَس َْفلَأ  َنیِسْمَخ  ُهُرا�دْقِم  َنا�ک  ٍمْوَی  ِیف  ِْهَیلِإ  ُحوُّرلا  ُهَِکئ�الَْملا َو  ُجُْرعَت  : » 4 جراعم ، (( . 4 - ) 4

؛ » ًالِیتَف َنوُمَلُْظی  ـ�ال  ُءاـ�شَی َو  ْنَم  یِّکَُزی  ّللا 
�

ُه ِلـَب  ْمُهَـسُْفنَأ  َنوُّکَُزی  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْمل  َأ  : » 49 ءاسن ، تایآ : نیا  هب  تسا  هراـشا  (( . 5 - ) 5
ْنَمَف ْمِهِما�مِِإب  ٍسا�نُأ  َّلُک  اوُعْدـَن  َمْوَی  : » 71 ءارـسإ ، ًالِیتَف ؛ » َنوُمَلُْظت  �یقَّتا َو �ال  ِنَِمل  ٌْریَخ  ُهَرِخْآلا  ٌلِیلَق َو  ا�ْینُّدـلا  ُعـا�تَم  ْلـُق  : »... 77 ءاسن ،

َوُه �یثـْنُأ َو  ْوَأ  ٍرَکَذ  ْنِم  ِتاـ�ِحلا�ّصلا  َنِم  ْلَـمْعَی  ْنَم  َو  : » 124 ءاسن ، ًالِیتَف ؛ » َنوُمَلُْظی  ـ�ال  ْمَُهبـا�تِک َو  َنُؤَْرقَی  َکـِئ�لوُأَف  ِِهنیِمَِیب  َُهبـا�تِک  َِیتوُأ 
لب هنیعب  کلذ  دری  ملو  اهرهظ  یف  یتلا  ةرقنلا  ریقنلاو  ةاونلا  قش  یف  ام  لـیتفلا : ًاریِقَن . » َنوُمَلُْظی  ـ�ال  َهَّنَْجلا َو  َنُولُخْدَـی  َکـِئ�لوُأَف  ٌنِمُْؤم 

.ئش لک  یفن 
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(1) ّنلا .» 
�
ِسا يِْدیَأ  ْتَبَسَک  ا�ِمب  ِرْحَْبلا  ِّرَْبلا َو  ِیف  ُدا�سَْفلا  َرَهَظ  »

.تسا هدش  راکشآ  ایرد  یکشخ و  رد  داسف  دنهد  یم  ماجنا  مدرم  هچ  نآ  ببس  هب 

دنزرف نز و  ناسنا : نمشد  نیموس 

: تسا هدرک  دای  اه  نآ  زا  ودع »  » هملک اب  نباغت  هکرابم  هروس  رد  دنوادخ  هک  دنراد  دوجو  مه  یموس  هتسد 

 * ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ّللا 
�

َه َّنِإَف  اوُرِفْغَت  اوُحَفْـصَت َو  اوُفْعَت َو  ْنِإ  ْمُهوُرَذْـحاَف َو  ْمَُکل  اوُدَـع  ْمُکِد�الْوَأ  ْمُکِجا�وْزَأ َو  ْنِم  َّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  ـا�ی  »
(2) ٌمیِظَع .»  ٌرْجَأ  ُهَْدنِع  ّللا 

�
ُه ٌهَْنِتف َو  ْمُکُد�الْوَأ  ْمُُکلا�ْومَأ َو  ا�مَّنِإ 

؛ دنیامش نمشد  ربمایپ  ادخ و  ياه  نامرف  يارجا  زا  امش  نتشادزاب  تلع  هب  ناتنادنزرف  نارسمه و  زا  یخرب  یتسار  هب  نامیا ! لها  يا 
دنهد یم  امش  هب  هک  یجنر  رازآ و  زا  رگا  و  دیزیهرپب ، تسادخ  ماکحا  فلاخم  هک  نانآ  ياج  یب  ياه  هتساوخ  هب  لمع  زا  نیاربانب 

یم رارق  شنارک  یب  فاطلا  دروم  ار  امـش  مه  ادخ  دـیرذگب  نانآ  زا  دـییامن و  كرت  ار  نانآ  ندرک  شنزرـس  دـینک و  یـشوپ  مشچ 
دزن گرزب  شاداپ  هک  تسادخ  و  دنا ، شیامزآ  هلیـسو  طقف  ناتنادـنزرف  لاوما و  .تسا  نابرهم  هدـنزرمآ و  رایـسب  ادـخ  اریز  دـهد ؛

.تسوا

هدرک دای  هملک  نیمه  اب  ناطیـش  زا  هک  نانچ  تسا ؛ هدناوخ  نانموم  نمـشد  ار  نادـنزرف  نارـسمه و  زا  یـضعب  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ 
: تسا

(3) ٌنِیبُم .»  ٌّوُدَع  ِنا�ْسنِْإِلل  َنا�ْطیَّشلا  َّنِإ  »

.تسا ناسنا  راکشآ  نمشد  ناطیش 

خیرات لوط  رد  اهراب  قاـفتا  نیا  درادـن و  بجعت  ياـج  هک  تسا  یتقیقح  نیا  یلو  دـننک ، بجعت  هیآ  نیا  ندینـش  زا  یـضعب  دـیاش 
مهارف ار  نانآ  هافر  بابسا  بآ و  نان و  دزیر و  یم  قرع  دنک و  یم  ناج  شا  هداوناخ  دارفا  شیاسآ  يارب  ناسنا  یهاگ  .تسا  هداتفا 

! دنزیخ یم  رب  وا  اب  ینمشد  هب  دنروخ و  یم  ار  وا  جنرتسد  اه  نآ  یلو  دنک ، یم 

ص:24

.41 مور ، (( . 1 - ) 1
َو . - » 28 لافنا ، ٌمیِظَع . »  ٌرْجَأ  ُهَدـْنِع  ّللا 

�
َه َّنَأ  ٌهَْنِتف َو  ْمُکُد�الْوَأ  ْمُُکلا�ْومَأ َو  ا�مَّنَأ  اوُمَلْعا  َو  : - » تایآ نیا  زین  14 و 15 . نباغت ، (( . 2 - ) 2

ِیف ْمُه  اُولِمَع َو  ا�ِمب  ِفْعِّضلا  ُءا�زَج  ْمَُهل  َِکئ�لوُأَف  ًاِحلا�ص  َلِمَع  َنَمآ َو  ْنَم  ّـالِإ 
�

�یْفلُز  ا�نَدـْنِع  ْمُُکبِّرَُقت  ِیتَّلاـِب  ْمُکُدـ�الْوَأ  ـ�ال  ْمُُکلا�ْومَأ َو  ـا�م 
ُمُه َِکئ�لوُأَف  َِکل�ذ  ْلَعْفَی  ْنَم  ّللا َو 

�
ِه ِرْکِذ  ْنَع  ْمُکُد�الْوَأ  ْمُُکلا�ْومَأ َو �ال  ْمُکِْهُلت  ـ�ال  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  ـا�ی  . - » 37 إبـس ، َنُونِمآ . »  ِتا�فُرُْغلا 

ْنُکَأ َقَّدَّصَأَف َو  ٍبیِرَق  ٍلَجَأ  �یلِإ  ِینَتْرَّخَأ  َْول �ال  ِّبَر  َلوُقَیَف  ُتْوَْملا  ُمُکَدَـحَأ  َِیتْأَی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ْمُکـا�ْنقَزَر  ـا�م  ْنِم  اوُقِْفنَأ  َو  َنوُرِـسا�ْخلا * 
.11 - 9 نوقفانم ، َنُولَمْعَت . »  ا�ِمب  ٌرِیبَخ  ّللا 

�
ُه ا�ُهلَجَأ َو  َءا�ج  ا�ذِإ  ًاسْفَن  ّللا 

�
ُه َرِّخَُؤی  َْنل  َو  َنیِِحلا�ّصلا *  َنِم 
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.5 فسوی ، (( . 3 - ) 3
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حبص و درب و  یم  جنر  دشک و  یم  تمحز  لاس  لهچ  ای  یس  رفن  کی  نآ ، رد  هک  تسا  يا  هنادرمناوجان  هنامحر و  یب  ِینمشد  نیا 
نیا زا  راگدرورپ  یبایزرا  نیا  .دـنزیخ  یم  رب  ینمـشد  هب  وا  اب  اه  نآ  لباقم ، رد  دـنک و  یم  شالت  شا  هناخ  لـها  يارب  بش  رهظ و 
دیاش هچرگ  درادن ؛ دوجو  نانآ  ینمشد  رد  يدیدرت  ادخ ، دزن  رد  هک  دنامهف  یم  ام  هب  ّنِا »  » ةژاو ندروآ  اب  نآرق  اذل  تسا ، عوضوم 

.دشاب کش  راچد  هراب  نیا  رد  ناسنا  دوخ 

، نایحیسم اب  هیآ  نیا  نخس  يور  نینچ ، مه  .تسا  نانآ  زا  یـضعب  هکلب  تسین ، نادنزرف  نانز و  همه  دنوادخ  دارم  هک  دنامن  هتفگان 
زا یـضعب  دـیدرت ، یب  ًانیقی و  نانموم ، يا  ینعی  اُونَمآ ؛ » َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی  : » دـیامرف یم  اریز  تسین ، ...و  اه  کیئال  نایتشترز ، نایدوهی ،

.دنتسه امش  نمشد  امش  دالوا  نانز و 

رگیدکی اب  ناسنا  ۀناگ  هس  نانمشد  هسیاقم 

، سفن ياوه  زا : دنترابع  ینمـشد  رد  فعـض  تردق و  بیترت  هب  هک  تسا  گرزب  نمـشد  هس  ياراد  ناسنا  هک  دش  مولعم  اج  نیا  ات 
اهر و ياه  هتـساوخ  تسا ؛ ناسنا  راـهم  یب  ياـه  هتـساوخ  هعومجم  (1) سفن ، ياوه  ینعی  اـه ، نآ  نیرت  يوـق  .هداوناـخ  ناـطیش و 
زا .لالح  هار  زا  هچ  مارح و  هار  زا  هچ  دسرب ؛ اه  نآ  هب  هدش  یتمیق  ره  هب  دهاوخ  یم  ناسنا  دنتسین و  يدیق  چیه  هب  دیقم  هک  يدازآ 

شالت و راک و  هار  زا  ای  دروآ  یم  تسد  هب  میتی  لاـم  ندروخ  اـی  هوشر  بصغ ، هار  زا  ار  دوخ  لاـم  هک  تسین  مهم  وا  يارب  ور ، نیا 
ياوه نیمه ، يارب  .دـسرب  دـهاوخ  یم  دراد و  تسود  هچ  نآ  هب  دـنزب و  راـنک  ار  اهدـیق  ماـمت  دـهاوخ  یم  وا  تقیقح ، رد  .تمحز 

ّرـس .دریگ  یم  هدـیدان  ار  تعیبط  ملاع  نیناوق  دراذـگ و  یم  اپ  ریز  ار  نارگید  ادـخ و  قح  هک  تسا  یکانرطخ  رایـسب  نمـشد  سفن 
دوخ قح  ار  زیچ  همه  یسک  رگا  هک  تسا  نیا  رد  بلطم 

ص:25

«. کیبنج نیب  یتلا  کسفن  كودع  يدعأ  : » هلآو هیلع  هللا  یلص  یبنلا  لاق  : » ص 118 ج 4 ، یئاسحأ ، یلائللا ، یلاوع  (( . 1 - ) 1
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يارب تسه  هچ  ره  تسین و  یـسک  وا  زا  ریغ  ملاـع  نیا  رد  ییوـگ  دروآرد ؛ دوـخ  هرطیـس  تـحت  ار  زیچ  هـمه  دراد  تـسود  دـنادب ،
.تسا هدش  هدیرفآ  وا  توهش  لیم و  ياضرا 

نارگید قوقح  نمشد  سفن : ياوه 

هدرک نایب  یصاخ  تفارظ  اب  ار  نارگید  قوقح  ءزج  ءزج  نید  هک  یلاح  رد  تسا ، نارگید  قوقح  ندرک  لامیاپ  یپ  رد  سفن  ياوه 
.تسا هدرمش  مزال  ار  اه  نآ  تیاعر  و 

رگا تفگ : هعیـش  ياملع  زا  یکی  هب  فجن  رد  يزور  تسا ، هدوب  يریظن  مک  هرهچ  هتـشذگ  لاس  تسیود  رد  هک  مولعلارحب ، همالع 
هتسجرب ملاع  نآ  منک ! یم  یناملـسم  هلماعم  امـش  اب  دیتسین ، هاگآ  نوچ  یلو  مدز ؛ یمن  امـش  هب  َرَت  تسد  دیدوب ، هاگآ  نم  ياوتف  زا 

بـشید دومرف : تسا ؟ هدـش  هچ  رگم  دیـسرپ : دـیوگ  یمن  اـجبان  نخـس  مولعلارحب  همـالع  تسناد  یم  نوچ  دـش و  هدز  تهب  رایـسب 
، دیدوبن هاگآ  ارجام  زا  نوچ  دیدوبن ؟! ربخاب  امـش  تشاذگ و  نیلاب  رب  رـس  هنـسرگ  شنادنزرف  نز و  اب  امـش  راوید  هب  راوید  هیاسمه 

هجوت عونمه  هیاسمه و  قح  هب  نید ، قطنم  رد  .دیدوب (1) رفاک  دیدرک ، یمن  يراک  دیتسناد و  یم  رگا  اما  مناد ، یم  ناملسم  ار  امش 
هن و  مدرم ، قوقح  هن  ادخ ، نیناوق  هن  درادن ؛ شزرا  سفن  دوخ  زج  زیچ  چـیه  سفن ، هاگنالوج  رد  هک  نآ  لاح  تسا ، هدـش  يا  هژیو 

.تسیز طیحم  یتح 

سفن ياوه  نایاپ  یب  ياه  هتساوخ 

هـشیمه دـنک و  یمن  رپ  زیچ  چـیه  ار  ناهد  نیا  .تسا  رتزاب  تاناویح  همه  ناـهد  زا  شناـهد  تسا  شیوخ  سفن  راـتفرگ  هک  یـسک 
دعلب یم  هچ  ره  هک  تسا  منهج  دننام  سفن  ياوه  دنیوگ : یم  یهلا  يامکح  .تسا (2)  ندیعلب  هدامآ 

ص:26

یلص هللا  لوسر  لاق  لاق : مالـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  نع  ص 668 : ج 2 ، یفاک ، هلآو : هیلع  هللا  یلـص  يوبن  ثیدح  هب  هراشا  (( . 1 - ) 1
؛» ۀـمایقلا موی  مهیلإ  هللا  رظنی  عئاج  مهیف  و ]  ] تیبی ۀـیرق  لهأ  نم  امو  لاق : عئاج ، هراجو  ناعبـش  تاـب  نم  یب  نمآ  اـم  : » هلآو هیلع  هللا 

تاب نم  رخالا  مویلاو  هللااب  نما  ام  : » اموی هباحصال  لوقی  یبنلا  عمس  هنا  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  نع  ص 329 : یناث ، دیهش  لئاسر ،
اهب نؤفطن  مکقرخو  مکقلخو  مکقزرو  مکرمت  لضف  نمو  مکماعط  لضف  نم  لاقف  هللا  لوسر  اـی  اـنکله  اـنلقف  عئاـج  هراـجو  ناـعبش 

«. برلا بضغ 
«. ایند بلاطو  ملع  بلاط  ناعبشی : ناموهنم ال  : » تمکح 457 هغالبلا ، جهن  (( . 2 - ) 2
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شا هقبط  ره  تحاسم  دناد  یم  ادخ  اهنت  هک  دراد (1)  هدرتسگ  رایسب  هقبط  تفه  تسا و  غولش  رایسب  منهج  هک  نیا  اب  .دوش  یمن  رپ 
: هک دنک  یم  لاوس  منهج  زا  راگدرورپ  یتقو  تمایق  زور  رد  دیجم ، نآرق  هدومرف  هب  یلو  تسا ، عبرم  رتمولیک  نویلیم  دنچ 

؟»  ِتْأَلَْتما ِلَه  »

؟ يدش رپ  ایآ 

: دیوگ یم  راگدرورپ  هب  منهج 

(2) ٍدیِزَم .» ْنِم  ْلَه  »

!؟ تسه مه  يرگید  سک 

رفن اهدرایلیم  تسا  رضاح  شیاه  هتساوخ  هب  ندیسر  يارب  وا  .تسا  منهج  لثم  شا  یگنـسرگ  تسا ، سفن  ياوه  راتفرگ  هک  یـسک 
.دشکب ار 

زین ار  شدوخ  هدش  هاتوک  نارگید  راتـشک  زا  شتـسد  دید  یتقو  یلو  دـش ، ناسنا  نویلیم  گرم 12  بجوم  دوب  هدـنز  یتقو  ات  رلتیه 
.دش یمن  ریس  راک  نیا  زا  هاگ  چیه  تشک و  یم  ار  مدرم  مه  زاب  تشاد ، ناکما  رگا  دوب ، رفن  اه  نویلیم  لتاق  هک  یسک  .تشک 

ار اهرـس  زا  يرایـسب  اه  نآ  تسا  هدش  لقن  هک  نانچ  دندش ؟ ریـس  تیانج  زا  هنایـشحو ، راتـشک  نآ  زا  سپ  البرک ، ناراکتیانج  رگم 
اه نآ  دندیرب ! رـس  گنج  نایاپ  زا  دـعب  ار  نادیهـش  زا  رگید  يرایـسب  دندرک (3) و  ادج  ناشیا  ندـب  زا  ماما  نارای  تداهـش  زا  دـعب 
هب دندشن و  ریس  مه  زاب  يا  هدع  .دندرک  ناراب  گنس  دعب  هعطق و  هعطق  ریشمش  هزین و  اب  ار  اه  ندب  دندرکن و  هدنسب  مه  نیا  هب  یتح 
هب ار  اه  همیخ  نآ ، زا  دعب  دنتخات و  ادهش  ندب  رب  اه  نآ   (4) میزاتب ! اه  ندب  نیا  يور  بسا  اب  دهاوخ  یم  ناملد  دنتفگ : دعس  رمع 
اج نآ  زا  ار  نانآ  دندشن (5) و  ریس  زاب  اما  دندیشک ، اه  هچب  شوگ  زا  هراوشوگ  دندز و  کتک  ار  اه  هچب  اه و  نز  دندیشک و  شتآ 

.دندرب (6) تراسا  هب  ماش  ات 

ص:27

يأ َمَّنَهَج »  َبا�ْوبَأ  اُولُخْداَف  : » ص 148 راونألا ج 7 ، راحب   « . ) ٌموُسْقَم ٌءْزُج  ْمُْهنِم  ٍبا�ب  ِّلُِکل  ٍبا�ْوبَأ  ُهَْعبَـس  اـ�َهل  « ؛ 44 رجح ، (( : 1 - ) 1
 (. اهتاکردو اهتاقبط 

« . ٍدیِزَم ْنِم  ْلَه  ُلوُقَت  ِتْأَلَْتما َو  ِلَه  َمَّنَهَِجل  ُلوُقَن  َمْوَی  : » 30 ق ، (( . 2 - ) 2
هیلع نیـسحلا  سأرب  ءاروشاع -  موی  وهو  کلذ -  هموی  نم  دعـس  نب  رمع  حرـسو  : » ص 113 ج 2 ، دیفم ، خیـش  داشرالا ، (( . 3 - ) 3
هتیب لهأو  هباحـصأ  نم  نیقابلا  سوؤرب  رمأو  دایز ، نب  هللادیبع  یلإ  يدزالا  ملـسم  نب  دیمحو  یحبـصالا  دـیزی  نب  یلوخ  عم  مالـسلا 
یتح اولبقأف  جاـجحلا ، نب  ورمعو  ثعـشالا  نب  سیقو  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  عم  اـهب  حرـسو  اـسأر ، نیعبـسو  نینثا  تناـکو  تفظنف ،
هیلع نیـسحلا  باحـصأ  سوؤر  نأ  يور : : » ص 85 سوواـط ، نب  دیـس  فوفطلا ، یلتق  یف  فوـهللا  زین  داـیز ،» نبا  یلع  اـهب  اومدـق 
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ۀثالثب ةدنک  تءاجف  .ۀیواعم  نب  دیزی  یلإو  دایز  نب  هللادیبع  یلإ  کلذب  برقتتل  لئابقلا  اهتمستقأف  اسأر  نیعبسو  ۀینامث  تناک  مالسلا 
ۀعبـسب میمت  تءاجو  .نشوجلا  يذ  نب  رمـش  مهبحاصو  اسأر  رـشع  ینثإب  نزاوه  تءاجو  .ثعـشالا  نب  سیق  مهبحاصو  اـسأر  رـشع 

«. اسأر رشع  ۀثالثب  سانلا  یقاب  ءاجو  .سوؤر  ۀعبسب  جحذم  تءاجو  .اسأر  رشع  ۀتسب  دسأ  ونب  تءاجو  .اسأر  رشع 
لیخلا ئطاویف  مالسلا  هیلع  نیسحلل  بدتنی  نم  هباحصأ  یف  دعـس  نب  رمع  يدان  مث  : » ص 79 سوواط ، نب  دیـس  فوهللا ، (( . 4 - ) 4

نب میکحو  دثرم ، نب  سنخأو  هصیمق  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  بلـس  يذلا  ۀبوح  نب  قاحـسإ  مهو : ةرـشع  مهنم  بدتناف  هردصو  هرهظ 
بهو نب  حلاصو  معان ، نب  ظحاوو  یفعجلا  ۀمیثخ  نب  ملاسو  يدبعلا  ذقنم  نب  ءاجرو  يوادیـصلا ، حیبص  نب  رمعو  یـسبنسلا ، لیفط 

لاق .هرهظو  هردص  اوضر  یتح  مهلیخ  رفاوحب  مالسلا  هیلع  نیسحلا  اوسادف  .کلام  نب  دیسأو  یمرـضحلا ، ثبـش  نب  یناهو  یفعجلا ،
ردصلا انـضضر  نحن  .هللا  نئاعل  مهیلع  ةرـشعلا  دـحأ  کلام  نب  دیـسأ  لاقف : ةدایز  نبا  یلع  اوقفو  یتح  ةرـشعلا  ءالؤه  ءاجو  يوارلا :

رجانح انحط  یتح  نیـسحلا  رهظ  انلویخب  انئطو  نیذـلا  نحن  اولاق : متنأ ؟ نم  دایز : نبا  لاقف  رـسالا  دـیدش  بوبعی  لـکب  رهظلا *  دـعب 
«. ءانز دالوأ  اعیمج  مه  اندجوف  ةرشعلا  ءالؤه  یلإ  انرظنف  دهازلا : رمع  وبأ  لاق  .ةریسی  ةزئاجب  مهل  رمأف  لاق : هردص ،

نوعزتنی اولعج  یتـح  لوتبلا  نیع  ةرقو  لوسرلا  لآ  تویب  بهن  یلع  موقلا  قباـستو  : » ص 77 سوواط ، نب  دیـس  فوهللا ، (( . 5 - ) 5
ةامحلا قارفل  نبدنیو  ءاکبلا  یلع  ندعاستی  ۀمیرحو  ملسو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لآ  تانب  جرخو  اهرهظ  یلع  ۀئرملا  ۀفحلم 

«. ءابحألاو
هللا تاولـص  هئاسن  لمحو  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  لایع  نع  فلخت  نمب  لحر  مث  : »... ص 84 سوواـط ، نب  دیـس  فوهللا ، (( . 6 - ) 6

كرتلا یبس  قاسی  امک  نهوقاسو  ءایبنالا  عئادو  نهو  ءادـعالا  نیب  هوجولا  تافـشکم  ءاـطو  ریغب  لاـمجلا  باـتقأ  سـالجإ  یلع  هیلع 
رتأ رخآ : لاقو  بیجعلا  اذ  نإ  هونب  يزعیو  مشاه *  لآ  نم  ثوبعملا  یلع  یلـصی  هلئاـق : رد  هللاو  مومهلاو  بئاـصملا  دـشأ  یف  مورلاو 

«. باسحلا موی  هدج  ۀعافش  انیسح *  تلتق  ۀمأ  اوج 
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نیمه يارب  .تسین  عناق  زیچ  چـیه  هب  وا  دوش ؟ یم  ریـس  هانگ  تیانج و  زا  تسا ، سفن  ياوه  نوچمه  ینمـشد  ریـسا  هک  یـسک  رگم 
: دیامرف یم  نآرق  رد  دنوادخ  هک  تسا 

(1) َنوُضِْرعُم .»  ْمِهِرْکِذ  ْنَع  ْمُهَف  ْمِهِرْکِِذب  ْمُها�ْنیَتَأ  َْلب  َّنِهِیف  ْنَم  ُضْرَْألا َو  ُتا�وا�مَّسلا َو  ِتَدَسََفل  ْمُهَءا�وْهَأ  ُّقَْحلا  َعَبَّتا  َِول  «َو 

یم هابت  دیشاپ و  یم  مه  زا  تساه  نآ  رد  هک  ره  نیمز و  اه و  نامسآ  دیدرت  یب  درک ، یم  يوریپ  نانآ  سفن  ياهاوه  زا  قح  رگا  و 
، میا هداد  نانآ  هب  تسا  نانآ  يدنلبرس  فرش و  هیام  هک  ار  یباتک  هکلب  دنک  يوریپ  نانآ  سفن  ياهاوه  زا  قح  هک  تسین  نینچ  دش ؛

.دننادرگ يور  دوخ  يدنلبرس  فرش و  هیام  زا  نانآ  یلو 

هناگ هس  نانمشد  اب  هزرابم  حالس 

هراشا

: زا دنترابع  حالس  ود  نیا  .دیگنج  نمشد  هس  نیا  اب  ناوت  یم  هحلسا  ود  اب  اهنت  نآرق ، هاگدید  زا 

اه شزرا  اب  نتسیز  . 1

: میناوخ یم  نآرق  رد  .دنک  یم  زوریپ  شنانمشد  ربارب  رد  ار  ناسنا  زامن ، لثم  ییاه  شزرا  یگدنب و  تدابع و  هب  هجوت 

(2) ِرَْکنُْملا .» ِءا�شْحَْفلا َو  ِنَع  �یْهنَت  َه�الَّصلا  َّنِإ  »

.دراد یم  زاب  رکنم  اشحف و  زا  ار  ناسنا  زامن 

ناـسنا يارب  ار  يراـک  نینچ  دـنوادخ  هکنیا  هن  دراد  یم  زاـب  رکنم  اـشحف و  زا  ار  ناـسنا  هک  تـسا  زاـمن  دوـخ  نـیا  هـیآ ، نـیا  قـبط 
یم دیاب  دوب ، هللا »  » لعاف رگا  هک  یلاح  رد  تسا ، ةولـص »  شلعاف «  هک  تسا  یثنوم  لعف  یهنت »  هملک «  اریز  .دـهد  ماجنا  رازگزامن 
نیا دنیوج ، یم  کسمت  یعقاو  زامن  هب  نم  ناگدـنب  یتقو  دوش : یم  نینچ  هیآ  يانعم  سپ  رکنملاو .» ءاشحفلا  نع  یهنی  هللا  : » دومرف

نآ ماکحا  مزاول و  همه  هب  دیاب  زامن  زا  شیپ  نانآ  هک  تسا  نیا  ببس  .دراد  یم  زاب  تارکنم  اشحف و  ماد  رد  نداتفا  زا  ار  نانآ  زامن 
دنبیاپ

ص:28

.71 نونمؤم ، (( . 1 - ) 1
ُرَبْکَأ ّللا 

�
ِه ُرْکِذـَل  ِرَْکنُْملا َو  ِءا�شْحَْفلا َو  ِنَع  �یْهنَت  َه�الَّصلا  َّنِإ  َه�الَّصلا  ِِمقَأ  ِبا�تِْکلا َو  َنِم  َْکَیلِإ  َیِحوُأ  ا�م  ُلـُْتا  : » 45 توبکنع ، (( . 2 - ) 2

 « . َنوُعَنْصَت ا�م  ُمَْلعَی  ّللا 
�

ُه َو 
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ردام و رهاوخ و  ثرا  ابر ، هوشر ، بصغ ، زا  ار  دوخ  دیاب  ادتبا  سپ  .دشابن  یبصغ  شـسابل  دـیاب  رازگزامن  هک  نیا  هلمج  زا  دنـشاب ؛
دعب دنک و  يرود  رکنم  اشحف و  زا  دیاب  زین  دشاب ؛ تسرد  دناوخ  یم  هک  يزامن  ات  دـنک  كاپ  تسا  مارح  لوپ  هچ  ره  زا  و  ناردارب ،

دتـسیاب و هلبق  هب  ور  عـضو ، ناـمه  اـب  دـناوت  یم  رگم  دریگ ، یم  همقل  مارح  زا  هدرک و  رت  بل  بورـشم  زا  هک  یـسک  .درازگب  زاـمن 
.تشاد دهاوخن  زاب  رکنم  اشحف و  زا  ار  ناسنا  دوب و  دهاوخن  لوبقم  هجو  چیه  هب  يزامن  نینچ  ربکا !؟ هللا  دیوگب :

: دناشکب يدب  رش و  هب  ار  امش  هک  تسا  نیا  ناطیش  فده  دیامرف : یم  رگید  يا  هیآ  رد  دنوادخ 

(1) ِءا�شْحَْفلا .» ِءوُّسلِاب َو  ْمُکُُرمْأَی  ا�مَّنِإ  ٌنِیبُم  ٌّوُدَع  ْمَُکل  ُهَّنِإ  ِنا�ْطیَّشلا  ِتا�وُطُخ  اوُِعبَّتَت  ًابِّیَط َو �ال  ًال�الَح  ِضْرَْألا  ِیف  ا�ّمِم  اُولُک  ّنلا 
�
ُسا اَهُّیَأ  »

هب ار  امش  وا  .تسامش  راکشآ  نمشد  وا  هک  دینکن  يوریپ  ناطیـش  تاوطخ  زا  دیروخب و  نیمز  هزیکاپ  لالح و  ياهاذغ  زا  مدرم  يا 
.دهد یم  روتسد  اشحف  ءوس و 

هتسارآ وا  یتقو  اما  دوش ، ادج  تمحر  عبنم  زا  دوش و  هدولآ  تارکنم  اشحف و  اه و  يدب  هب  ناسنا  دنهاوخ  یم  هناگ  هس  نانمشد  نیا 
.رازگزامن اب  يزوریپ  تسا و  نمشد  اب  تسکش  نآ ، رد  هک  یگنج  دگنج ؛ یم  تدش  هب  نمـشد  هس  نیا  اب  تقیقح  رد  دش ، زامن  هب 

: دنا هتفگ  هک  تسور  نیا  زا 

(2) رفک .» دقف  ادمعتم  هالصلا  كرت  نم  »

.تسا رفاک  دنک  كرت  ار  زامن  ًادمع  هک  یسک 

هراب نیا  هرابرد  یبلاج  ریبعت  مالـسلا ، هیلع  نیـسح ، ماما  .تسا  ناور  حور و  ياذغ  یقالخا  ياه  شزرا  یگدنب و  تدابع و  هب  هجوت 
هب ادخ  نوچ  دیرادن ! گس  هناخ  رد  هک  امـش  دنتفگ : دشاب ! ما  هناخ  رد  یگـس  مرادـن  تسود  چـیه  دـندومرف : ناشیا  يزور  .دـنراد 

رظن دشاب ، گس  نآ  رد  هک  يا  هناخ 

ص:29

.168 هرقب ، (( . 1 - ) 1
هنم تئرب  دقف  ةالصلا  كرت  نم  : » لاق هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نع  ص 424 : ج 1 ، یلح ، همالع  ق.ط ،)  ) بلطملا یهتنم  (( . 2 - ) 2
هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  ص 135 : ج 18 ، یقارن ، ققحم  ۀعیشلا ، دنتـسم  ص 51 ؛ ج 10 ، ینارحب ، ققحم  ةرـضانلا ، قئادحلا  ۀمذلا ؛»

هللا نأل  محرلا ، ۀعیطقو  دهعلا  ضقنو  .هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هلوسر  ۀمذو  هللا  ۀـمذ  نم  ئرب  دـقف  ادـمعتم  ةالـصلا  كرت  نم  : » لاق هلآو 
« . ّدلا

�
ِرا ُءوُس  ْمَُهل  ُهَنْعَّللا َو  ُمَُهل  َِکئ�لوُأ  : » لوقی یلاعت 

نایراصنا نیسح  داتسا  ياهینارنخس  هعومجم  مالسا : رد  ینید )  ) www.Ghaemiyeh.comتفرعم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 449زکرم  هحفص 54 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12813/AKS BARNAMEH/#content_note_29_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12813/AKS BARNAMEH/#content_note_29_2
http://www.ghaemiyeh.com


هنال اج  ره  هک  دنتسه  ییاه  گس  اه  نیا  اریز  دشاب ، منطاب  ۀناخ  رد  ...و  رورغ  ربک و  دسح و  مرادن  تسود  ینعی  دومرف : .درادن (1)
ینطاب و يرهاـظ و  ناـهانگ  تارکنم ، اـشحف ، هب  ار  اـم  ناور  حور و  دـهاوخ  یم  ناـطیش  .دور (2) یم  نوریب  اـج  نآ  زا  ادـخ  دـننک 
هب دـنام و  دـهاوخن  نمـشد  يارب  ییاج  رگید  مینک ، رپ  تدابع  زامن و  رون  اـب  ار  لد  يارـس  رگا  اـما  دـنک ، هدولآ  ینورد  یقـالخا و 

یقالخا و دـیزی  هکلب  شیپ ، لاس  دیزی 1500  هن  هتبلا  دنـشاب ؛ دیزی  شترا  وزج  همه  دـهاوخ  یم  وا  .دروخ  دـهاوخ  تسکـش  يدوز 
، مالـسلا هیلع  هللادـبع ، یبا  سلاجم  رد  مشچ  کشا  یکـشم و  ياه  سابل  اب  مدرم  دـنیب  یم  یتقو  اـما  دراد ، دوجو  هشیمه  هک  یلمع 

: دوش یم  فیعض  دنوش ، یم  هدنهانپ  ترضح  نآ  هب  دنیاب و  یم  روضح 

دادضا تبحص  ياج  تسین  لد  تولخ 

.دیآرد (3) هتشرف  دور ، نوریب  وچ  وید 

درد زا  دریگ و  یم  شرمک  هب  تسد  ناطیـش  دور ، یم  هدجـس  هب  زاـمن  رد  يا  هدـنب  یتقو  دـیامرف : یم  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ ،
.تشادزاب مفده  زا  ارم  تفر و  هدجـس  هب  مراد ، زاب  ادـخ  دای  زا  ار  وا  متـساوخ  یم  نم  هک  دوجوم  نیا  ياو ! يا  هک  دـشک  یم  دایرف 

.تفر شیوخ  هناگ  هس  نانمشد  گنج  هب  اه  شزرا  هب  دوخ  نتسارآ  اب  زامن و  هماقا  اب  ناوت  یم  نیاربانب ، (4)

راگدرورپ يرای  . 2

(5) یِّبَر .»  َمِحَر  ا�م  ّالِإ 
�

ِءوُّسلِاب  ٌهَرا�ّمََأل  َسْفَّنلا  َّنِإ  »

.دنک محر  وا  هب  ادخ  ار  هک  نآ  رگم  دناشک ، یم  اه  يدب  هب  ار  ناسنا  سفن  ياوه 

يدنفـسوگ هلگ  هب  نابایب  زا  روبع  لاح  رد  يزور  .دـننک  یم  تظفاحم  نآ  زا  هک  دراد  يوق  گس  دـنچ  ای  کی  ـالومعم  يا  هّلگ  ره 
هتفرن یمدق  دنچ  .میسرپب  یلاوحا  هلگ  ناپوچ  زا  میورب  دنتفگ  ناتسود  .میدروخرب 

ص:30

؛» ةروص وأ  بلک  هیف  اتیب  ۀکئالملا  لخدت  ال  لاق : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نأ  : » ص 323 ج 4 ، یسوط ، خیش  طوسبملا ، (( . 1 - ) 1
: لاقف یناتأ  لیئربج  نإ  : » هلآو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق : مالـسلا  هیلع  هللا  دبع  یبأ  نع  : » ص 98 ج2 ، یلح ، ققحم  ربتعملا ،

«. دسج لاثمت  الو  بلک ، هیف  ًاتیب  لخدن  ۀکئالملا ال  رشاعم  انإ  »
قودص خیـش  یلامألا ، تسا : هدمآ  زین  تبیغ  هرابرد  بلک  هب  ریبعت  فلوم .)  ) ج 77 راونالا ، راحب  اـی  لوقعلا  فحت  كر : (( . 2 - ) 2

، یسربط راونألا ، ةاکشم  زین  رانلا ،» بالک  مادإ  اهناف  ۀبیغلا ، بنتجا   (: » فون هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  تیـصو  نمـض   ) ص 278
اهنإف ۀبیغلا  بنتجا  ۀـبیغلاب ، سانلا  موحل  لکأی  وهو  لالح  نم  دـلو  هنأ  معز  نم  بذـک  : » مالـسلا هیلع  نینمؤملا  ریمأ  لاق  : » ص 303

«. رانلا بالک  مادإ 
.تسا ظفاح  زا  (( . 3 - ) 3

ص 352: ج 1 ، یئاسحإ ، یلائلا ، یلاوع  ص 131 ؛ یلح ، همالع  ۀیدعسلا ، ۀلاسرلا  ص 34 ؛ قودص ، خیش  لامعألا ، باوث  (( . 4 - ) 4
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اودجـسو تیـصعو ، اوعاطأ  هالیواو ، ناطیـشلا : لاق  دـحأ ، هاری  ـال  ثیح  دوجـسلا ، لاـطأ  اذإ  دـبعلا  نإ  : » مالـسلا هیلع  قداـصلا  لاـق 
نیب کماقمل  مدق  ملعلا ، یغاب  ای  لاق : هللا ) همحر   ) رذ یبأ  نع  مالـسلا ، هیلع  رفعج  یبأ  نع  ص 543 : یسوط ، خیش  یلاما ، تیبأو ؛»
امنإ هیف ، یلـصت  راهن  الو  لیل  یلع  ردقت  نأ ال  لبق  لص  ملعلا ، یغاب  ای  .نادت  نیدت  امک  کلمعب  نهترم  کنإف  لجو ،) زع   ) هللا يدی 

زع  ) هللا نذإب  ملـسملا  ءرملا  کلذـکف  هتجاح ، نم  غرف  یتح  هل  تصنأف  ناطلـس  يذ  یلع  لخد  لجر  لـثمک  اـهبحاصل  ةالـصلا  لـثم 
«. هتالص نم  غرفی  یتح  هیلإ  رظنی  لجو ) زع   ) هللا لزی  مل  ةالصلا ، یف  ماد  ام  لجو )

.53 فسوی ، (( . 5 - ) 5
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هراشا مییآ ، یم  امش  اب  یسرپ  لاوحا  يارب  هک  میتفگ  وا  هب  دیـسر و  هار  زا  ناپوچ  یتقو  .دش  ام  هب  هلمح  هدامآ  هلگ  گس  هک  میدوب 
.تفر داد و  ناکت  یمُد  تشادرب ، تسد  ندرک  سراپ  زا  زین  گس  .دنتسه  نم  يانشآ  اه  نیا  ینعی  درک ؛ هلگ  گس  هب  يا 

، دـننک هلمح  ام  هب  دـنهاوخب  اه  نآ  مینک و  یگدـنز  ادـخ  تیانع  هیاس  رد  ام  رگا  هک  دنتـسه  یناگـس  نوچمه  سفن  ياوه  وناـطیش 
نامدوخ میا و  هتفر  هانگ  هاگترپ  بل  ات  هک  هداتفا  قافتا  ردقچ  .دنیانـشآ  نم  اب  اه  نیا  هک  دنک  یم  هراشا  اه  نآ  هب  تسود  ترـضح 

یم نامنورد  گس  تاظحل ، نآ  رد  میا ؟ هدرک  رارف  نآ  زا  هتـشاد  هانگ  هک  یتذل  همه  نآ  اب  هبترم  کی  هنوگچ  هک  میا  هدیمهفن  مه 
! وش رود  وا  زا  ، تسا نم  يانشآ  تسود و  نیا  هک  هدرک  هراشا  وا  هب  راگدرورپ  اما  دریگب ، ار  ام  هتساوخ 

نیا زا  دنک و  دراو  ار  شمخز  دـناوتب  يزور  رگا  اما  دوش ، یم  رود  ناسنا  زا  دـتفا و  یم  تشحو  هب  راگدرورپ  بیهن  زا  سفن  گس 
: ما هدرک  زاب  شیور  هب  هبوت  مان  هب  يرد  نم  یلو  يدز ، ار  وا  وت  دیامرف : یم  راگدرورپ  دهد ، رس  هدتخ  يزوریپ 

، هنع اولـضی  الئل  کیحو  نم  الیلد  بابلا  کلذ  یلع  تلعجو  ۀـبوتلا ، هتیمـسو  كوفع ، یلإ  اباب  كدابعل  تحتف  يذـلا  تنأ  میلح  ای  »
اهتحت نم  يرجت  تاـنج  مکلخدـیو  مکتائیـس  مکنع  رفکی  نأ  مکبر  یـسع  اـحوصن  ۀـبوت  هللا  یلإ  اوبوت  کمـسا -  كراـبت  تلقف - 
کنإ انل ، رفغاو  انرون ، انل  ممتأ  انبر  نولوقی : مهنامیأبو  مهیدیأ  نیب  یعسی  مهرون  هعم ، اونمآ  نیذلاو  یبنلا  هللا  يزخی  موی ال  راهنالا ،

(1) ریدق .» ئش  لک  یلع 

ص:31

.رشع سمخ  تاجانم  زا  نیبئابلا  تاجانم  ۀیداجسلا ، ۀفیحصلا  (( . 1 - ) 1

نایراصنا نیسح  داتسا  ياهینارنخس  هعومجم  مالسا : رد  ینید )  ) www.Ghaemiyeh.comتفرعم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 449زکرم  هحفص 57 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12813/AKS BARNAMEH/#content_note_31_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:32
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ناطیش اب  هزرابم  ياه  هار  تخانش  - 3

هراشا

ص:37
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نعلو نیرهاطلا ، هلآو  دّمحم  یلع  ّلصو  نیلسرملاو  ءایبنألا  عیمج  یلع  هللا  یّلـصو  نیملاعلا  بر  دمحلا هللا  .میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
.نیعمجا مهئادعا  یلع 

: دناد یم  زین  شیوخ  نمشد  ار  نانآ  ملاع  راگدرورپ  هک  تسوا  هب  ناسنا  نانمشد  یفرعم  دیجم  نآرق  مهم  رایسب  ياه  همانرب  زا 

(1) ْمُکَّوُدَع .»  يِّوُدَع َو  »

نانمـشد نیا  یلـصا  فده  .دهد  یم  میلعت  زین  ار  اه  نآ  اب  هزرابم  هار  هدرک و  نایب  ار  اه  نآ  فادـها  نانمـشد  نیا  یفرعم  رد  نآرق 
رگید هک  دسرب  ییاج  هب  دیایب و  نوریب  یتوکلم  یناسنا و  تبثم  ياهدیق  همه  زا  ناسنا  دوش و  عطق  ادخ  اب  ناسنا  هطبار  هک  تسا  نآ 

.دنکن قدص  وا  رب  ناونع  نیا  دشابن و  ناسنا 

دای یبیجع  ياهریبعت  اب  دنا  هدش  جراخ  تیناسنا  رادـم  زا  هدـش و  دوخ  نانمـشد  میلـست  خـیرات  لوط  رد  هک  نانآ  زا  ملاع  راگدرورپ 
: تسا هدرک 

 « ، َنُوِلفا�ْغلا ُمُه  َکـِئ�لوُأ  ، » (5) ِْبلَْکلا »  ِلَـثَمَک  » (4) ِرا�مِْحلا ، » ِلَـثَمَک  » (3) ِّباَوَّدلا ، »  َّرَـش  »(2) ُّلَضَأ ، »  ْمُه  َْلب  ِمـا�ْعنَْألاَک  َکـِئ�لوُأ  »
 . ...و  (6) َنوُقِسا�ْفلا »  ُمُه  َِکئ�لوُأَف  »

هورگ نیا  هرابرد  ار  قح  هاگدید  هدمآ  ادخ  باتک  رد  هک  ریباعت  نیا  همه 

ص:39

مهیلإ نوقلت  ءایلوأ  مکودعو  يودـع  اوذـختت  اونمآ ال  نیذـلا  اهیأ  ای  : » هیآ 1 هنحتمم ، هروـس  هب : تسا  هراـشا  تشوـن .  یپ  (( 1 - ) 1
ءاغتباو یلیبس  یف  اداهج  متجرخ  متنک  نإ  مکبر  هللااب  اونمؤت  نأ  مکایإو  لوسرلا  نوجرخی  قحلا  نم  مکءاج  امب  اورفک  دـقو  ةدوملاـب 

«. لیبسلا ءاوس  لض  دقف  مکنم  هلعفی  نمو  متنلعأ  امو  متیفخأ  امب  ملعأ  انأو  ةدوملاب  مهیلإ  نورست  یتاضرم 
نیعأ ال مهلو  اـهب  نوهقفی  ـال  بوـلق  مهل  سنـالاو  نجلا  نم  اریثـک  منهجل  اـنأرذ  دـقلو  : » 179 فارعا ، هـب : تـسا  هراـشا  (( . 2 - ) 2

مهرثکأ نأ  بسحت  مأ  : » 44 ناقرف ، زین  نولفاغلا ؛» مه  کئلوأ  لضأ  مه  لب  ماعنالاک  کئلوأ  اهب  نوعمسی  ناذآ ال  مهلو  اهب  نورصبی 
«. الیبس لضأ  مه  لب  ماعنالاک  الإ  مه  نإ  نولقعی  وأ  نوعمسی 

َْدنِع ِّباَوَّدلا  َّرَش  َّنِإ  : » لافنا 55 زین  َنُولِقْعَی ، »  َنیِذَّلا �ال  ُمُْکْبلا  ُّمُّصلا  ّللا 
�

ِه َْدنِع  ِّباَوَّدلا  َّرَـش  َّنِإ  : » 22 لافنا ، هب : تسا  هراشا  (( . 3 - ) 3
 « . َنُونِمُْؤی ْمُهَف �ال  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ّللا 

�
ِه

َنیِذَّلا ِمْوَْقلا  ُلَثَم  َْسِئب  ًارا�فْـسَأ  ُلِمْحَی  ِرا�مِْحلا  ِلَثَمَک  ا�هُولِمْحَی  َْمل  َُّمث  َها�رْوَّتلا  اُولِّمُح  َنیِذَّلا  ُلَـثَم  : » 5 هعمج ، هب : تسا  هراشا  (( . 4 - ) 4
 « . ّظلا

�
َنیِِملا َمْوَْقلا  يِدْهَی  ّللا �ال 

�
ُه ّللا َو 

�
ِه ِتا�یِآب  اُوبَّذَک 

ْلِمَْحت ْنِإ  ِْبلَْکلا  ِلَثَمَک  ُُهلَثَمَف  ُها�وَه  َعَبَّتا  ِضْرَْألا َو  َیلِإ  َدَـلْخَأ  ُهَّنِک�ل  ا�ِهب َو  ُها�نْعَفََرل  ا�ْنئِـش  َْول  َو  : » 176 فارعا ، هب : تسا  هراشا  (( . 5 - ) 5
 « . َنوُرَّکَفَتَی ْمُهَّلََعل  َصَصَْقلا  ِصُْصقاَف  ا�ِنتا�یِآب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  ِمْوَْقلا  ُلَثَم  َِکل�ذ  ْثَْهلَی  ُهْکُْرتَت  ْوَأ  ْثَْهلَی  ِْهیَلَع 

ٌلوُسَر ْمُکَءاـ�ج  َُّمث  ٍهَمْکِح  ٍبـا�تِک َو  ْنِم  ْمُُکْتیَتآ  اـ�َمل  َنیِِّیبَّنلا  َقـا�ثیِم  ّللا 
�

ُه َذَـخَأ  ْذِإ  َو  : » 81 82 نارمع ، لآ  هب : تـسا  هراـشا  (( . 6 - ) 6
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َنِم ْمُکَعَم  اـَنَأ  اوُدَهْـشاَف َو  َلـا�ق  ـا�نْرَْرقَأ  اُولـا�ق  يِرْـصِإ  ْمُِکل�ذ  �یلَع  ُْمتْذَـخَأ  ُْمتْرَْرقَأ َو  َلـا�ق َأ  ُهَّنُرُْـصنََتل  ِِهب َو  َُّننِمْؤـَُتل  ْمُـکَعَم  اـ�ِمل  ٌقِّدَـصُم 
.19 رشح ، رون 4 و 55 ؛ 67 ؛ هبوت ، 47 ؛ هدئام ، زین  َنوُقِسا�ْفلا ؛ »  ُمُه  َِکئ�لوُأَف  َِکل�ذ  َدَْعب  ّلََوت 

�
ی ْنَمَف  ّشلا * 

�
َنیِدِها
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چیه تسا (1) و  ِهَدا�هَّشلا »  ِْبیَْغلا َو  ُِملا�ع  دنوادخ «  اریز  دنک ، یم  نایب  دنتسه - هک  نانچ  ار  نانآ  لاح  دهد و  یم  ناشن  اه  ناسنا  زا 
.تسین یفخم  وا  زا  زیچ 

نیا تراـسا  هب  هک  يدارفا  نوچ  درادـن ، يرهاـظ  لکـش  تروص و  هب  يراـک  تاریبعت  نیا  رد  دـنوادخ  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  هتبلا ،
هراب نیا  رد  نینمؤملاریما  .دهد  یم  تیوه  رییغت  ناشنطاب  هکلب  دوش ، یمن  ضوع  ناشتروص  لکش و  دنیآ  یم  رد  نانمـشد  زا  هورگ 

: دیامرف یم 

(2) ناویح .»  بلق  بلقلا  ناسنا و  هروص  هروصلا  »

.تسا هداد  تسد  زا  ار  شیوخ  یتوکلم  هرهچ  ینادجو و  يرطف و  لکش  نانآ  نطاب  اما  تسا ، ناسنا  ناسب  نانآ  رهاظ  ینعی 

درک قلخ  شیوخ  تروص  رب  ار  یمدآ  دنوادخ 

: تسا هدمآ  دنا  هدرک  تبث  ار  نآ  ینس  هعیش و  باتک  یس  زا  شیب  هک  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  مرکا ، ربمایپ  زا  یتیاور  رد 

(3) هتروص .»  یلع  مدآ  قلخ  هللا  نا  »

.دیرفآ شیوخ  لکش  هب  ار  ناسنا  لاعتم  دنوادخ 

رارق اه  شزرا  همه  روهظ  هاگیاج  ار  وا  هدـیرفآ و  شدوخ  یتیفیک  لکـش  هب  ار  ناسنا  درادـن ، یتیّمک  لکـش  راگدرورپ  هک  اـجنآ  زا 
، یمزعلاولوا توبن ، ماقم  هب  وا  هنرگو  تسا ، تیهولا  ماقم  دـسرب  نآ  هب  دـناوت  یمن  ناسنا  هک  یماقم  اـهنت  بیترت ، نیدـب  .تسا  هداد 

.دشاب ملاع  بلق  دناوت  یم  دسرب و  دناوت  یم  یعمجلا  عمج  ماقم  و  هیلک ، تیالو 

چیه هک  ینانمشد  هتبلا ، .دوش  شیوخ  نانمشد  ریسا  تسا  نکمم  هدش  هدیرفآ  راگدرورپ  یفیک  لکـش  هب  هک  يدوجوم  همه ، نیا  اب 
یمرب ار  ناسنا  لاـثم ، يارب  .دـنرب  یم  راـک  هب  وا  دـالوا  يو و  هیلع  دـنریگ و  یم  یمدآ  دوخ  زا  ار  هحلـسا  نیا  دـنرادن و  يا  هحلـسا 

ینارتوهش و هیامتسد  ار  شتورث  لوپ و  ای  دریگ  هرهب  ءوس  ياه  هار  رد  شا  ینیشنلد  ییابیز و  زا  دنزیگنا 

ص:40

؛ »  ِلا�عَتُْملا ُرِیبَْکلا  ِهَداـ�هَّشلا  ِْبیَْغلا َو  ُِملاـ�ع  : » 9 دـعر ، هلمج : زا  .تسا  هدـمآ  یناوارف  تاـیآ  رد  نآ  تاـهباشم  ریبعت و  نیا  (( . 1 - ) 1
ّللا

�
ُه يَرَیَسَف  اُولَمْعا  ُِلق  َو  : » هروس نیمه  رد 92  نآ  هباشم  105 و  هبوت ، َنوُکِرُْشی ؛ »  ا�ّمَع  �یلا�عَتَف  ِهَدا�هَّشلا  ِْبیَْغلا َو  ِِملا�ع  « ؛ 92 نونمؤم ،
ِْبیَْغلا �ال ُِحتا�فَم  ُهَْدنِع  َو  : » 59 ماعنا ، َنُولَمْعَت ؛ »  ُْمْتنُک  ا�ِمب  ْمُُکئِّبَُنیَف  ِهَدا�هَّشلا  ِْبیَْغلا َو  ِِملا�ع  �یلِإ  َنوُّدَُرتَس  َنُونِمْؤُْملا َو  ُُهلوُسَر َو  ْمُکَلَمَع َو 

ِیف ّالِإ 
�

ٍِسبا�ی  ٍبْطَر َو �ال  ِضْرَْألا َو �ال  ِتا�ُملُظ  ِیف  ٍهَّبَح  ا�هُمَْلعَی َو �ال  ّالِإ 
�

ٍهَقَرَو  ْنِم  ُطُقْـسَت  ا�م  ِرْحَْبلا َو  ِّرَْبلا َو  ِیف  ا�م  ُمَْلعَی  َوُه َو  ّـالِإ 
�

اـ�هُمَْلعَی 
ُخَْفُنی َمْوَی  ُْکلُْملا  َُهل  ُّقَْحلا َو  ُُهلْوَق  ُنوُکَیَف  ْنُک  ُلوُقَی  َمْوَی  ِّقَْحلِاب َو  َضْرَْألا  ِتا�وا�مَّسلا َو  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُه  َو  : » ماعنا 73 زین  ٍنِیبُم ؛ »  ٍبا�تِک 

ا�م ّللا َو 
�

ُه َّالِإ  َْبیَْغلا  ِضْرَْألا  ِتا�وا�مَّسلا َو  ِیف  ْنَم  ُمَْلعَی  ْلـُق �ال  : » 65 لمن ، زین  ُرِیبَْخلا ؛ » ُمیِکَْحلا  َوُه  ِهَدا�هَّشلا َو  ِْبیَْغلا َو  ُِملاـ�ع  ِروُّصلا  ِیف 
ِتا�وا�مَّسلا َو َرِطا�ف  ّللا 

�
َّمُه ِلـُق  : » 46 رمز ، زین  ُمیِحَّرلا ، »  ُزیِزَْعلا  ِهَدا�هَّشلا  ِْبیَْغلا َو  ُِملاـ�ع  َکـِل�ذ  : » 6 هدجس ، زین  َنُوثَْعُبی ؛ »  ّیَأ 

َنا� َنوُرُعْـشَی 

نایراصنا نیسح  داتسا  ياهینارنخس  هعومجم  مالسا : رد  ینید )  ) www.Ghaemiyeh.comتفرعم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 449زکرم  هحفص 67 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12813/AKS BARNAMEH/#content_note_40_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12813/AKS BARNAMEH/#content_note_40_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12813/AKS BARNAMEH/#content_note_40_3
http://www.ghaemiyeh.com


ُِملا�ع َوُه  ّالِإ 
�

َه�لِإ  ـ�ال  يِذَّلا  ّللا 
�

ُه َوُه  : » 22 رـشح ، َنوُِفلَتْخَی ؛ »  ِهِیف  اُونا�ک  ا�م  ِیف  َكِدا�بِع  َْنَیب  ُمُکَْحت  َْتنَأ  ِهَداـ�هَّشلا  ِْبیَْغلا َو  َِملاـ�ع  ِضْرَأـْلا 
ِْبیَْغلا َو ِِملا�ع  �یلِإ  َنوُّدَُرت  َُّمث  ْمُکِیق�الُم  ُهَّنِإَف  ُْهنِم  َنوُّرِفَت  يِذَّلا  َتْوَْملا  َّنِإ  ْلـُق  : » 8 هعمج ، زین  ُمیِحَّرلا ؛ »  ُن�مْحَّرلا  َوُه  ِهَداـ�هَّشلا  ِْبیَْغلا َو 

�الَف ِْبیَْغلا  ُِملا�ع  : » 26 27 نج ، زین  ُمیِکَْحلا ، »  ُزیِزَْعلا  ِهَداـ�هَّشلا  ِْبیَْغلا َو  ُِملاـ�ع  : » 18 نباغت ، زین  َنُولَمْعَت ؛ »  ُْمْتنُک  اـ�ِمب  ْمُُکئِّبَُنیَف  ِهَداـ�هَّشلا 
« . ًادَصَر ِهِْفلَخ  ْنِم  ِْهیَدَی َو  ِْنَیب  ْنِم  ُُکلْسَی  ُهَّنِإَف  ٍلوُسَر  ْنِم  �یضَتْرا  ِنَم  ّالِإ 

�
ًادَحَأ *  ِِهْبیَغ  �یلَع  ُرِهُْظی 

ص359. یطساو ، یثیل  ظعاوملاو ، مکحلا  نویع  (( . 2 - ) 2
: لاق دلاخ  نب  نیسحلا  ص 153 : قودص ، خیش  دیحوت ، ص 110 ؛ ج 2 ، قودص ، خیـش  مالـسلا ، هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  (( . 3 - ) 3
زع هللا  نا  لاـق : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  نووری : ساـنلا  نا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نب  اـی  مالـسلا : هیلع  اـضرلل  تلق 

عمـسف ناباستی  نیلجرب  رم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  ثیدـحلا : لوا  اوفذـح  دـقل  هللا  مهلتاق  لاـقف : هتروص ؟ مدآ  قلخ  لـجو 
زع هللا  نإف  کیخال  اذه  لقت  ال  هللادبع ، ای  هل : هلآو  هیلع  هللا  یلص  لاقف  کهبشی ! نم  هجوو  کهجو  هللا  حبق  هبحاصل : لوقی  امهدحا 
ابأ تلأس  لاق : ملـسم  نب  دـمحم  نع  ص 103 : قودص ، خیـش  دیحوت ، ص 134 ؛ ج 1 ، یفاـک ، زین  هتروص ؛» یلع  مدآ  قـلخ  لـجو 
رئاس یلع  اهراتخاو  هللا  اهافطـصاو  ۀـقولخم  ۀـثدحم  ةروص  یه : لاقف  هتروص ، یلع  مدآ  قلخ  هللا  نأ  نووری  اـمع  مالـسلا  هیلع  رفعج 

 « . یِحوُر ْنِم  ِهِیف  ُتْخَفَن  َو  «، » یتیب : » لاقف هسفن ، یلإ  حورلاو  هسفن ، یلإ  ۀبعکلا  فاضأ  امک  هسفن ، یلإ  اهفاضأف  ۀفلتخملا ، روصلا 

نایراصنا نیسح  داتسا  ياهینارنخس  هعومجم  مالسا : رد  ینید )  ) www.Ghaemiyeh.comتفرعم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 449زکرم  هحفص 68 

http://www.ghaemiyeh.com


حور دـنزاس و  یم  رود  شا  یهلا  تقیقح  زا  دـنروآ و  یم  رد  تراسا  هب  ار  یمدآ  اه  نآ  قیرط ، نیدـب  .دـهد  رارق  ینارذـگ  شوخ 
: میناوخ یم  هراب  نیمه  رد  هرقب  هکرابم  هروس  رد  .دنشک  یم  ار  وا  یهلا 

(1) ّنلا . »
�
ِرا ُبا�حْصَأ  َِکئ�لوُأَف  ُُهتَئیِطَخ  ِِهب  ْتَطا�حَأ  ًهَئِّیَس َو  َبَسَک  ْنَم  �یَلب  »

دنشتآ و لها  نانآ  تفرگ ، ارف  ار  ناشدوجو  رسارس  هانگ  راثآو  دندش  هانگ  بکترم  هک  یناسک  هکلب  دییوگ ، یم  هک  تسا  نینچ  هن 
.دنا هنادواج  نآ  رد 

رهاـظ و ماـمت  اـه  یتشز  دوش ، تشز  ياـهراک  بکترم  هک  یـسک  ینعی  .تسا  باـکترا  ياـنعم  هب  بسک »  » و يرآ ، ینعم  هب  یلب » »
.دنراذگ یمن  یقاب  نآ  رد  يا  هنزور  چیه  دندنب و  یم  ادخ  يور  هب  ار  وا  دوجو  ياهرد  مامت  دننک و  یم  هطاحا  ار  وا  نطاب 

دنونش یمن  نخس  ناگدرم 

: دیامرف یم  هک  تسا  هدمآ  ربمغیپ  هب  باطخ  نآرق  رد  يا  هیآ  انعم ، نیا  حیضوت  رد 

(2) ِرُوبُْقلا .» ِیف  ْنَم  ٍعِمْسُِمب  َْتنَأ  ا�م  ُءا�شَی َو  ْنَم  ُعِمُْسی  ّللا 
�

َه َّنِإ  ُتا�ْومَْألا  ُءا�یْحَْألا َو َال  يِوَتْسَی  ا�م  «َو 

قح توعد   ] یناوت یمن  وت  دناونش و  یم  دهاوخب  سک  ره  هب  ار ] قح  توعد   ] ادخ دیدرت  یب  .دنتـسین  ناسکی  ناگدرم  ناگدنز و  و 
.یناونشب دنیاهربق  رد  هک  یناسک  هب  ار ]

نانآ .دنتفر  یمن  ایند  زا  رفاک  بهلوبا  لهجوبا و  هک  یتسناوت  یم  رگا  .یناونشب  ناگدرم  هب  ار  ادخ  يادص  یناوت  یمن  وت  ربمایپ ، يا 
سکع چیه  ینز ، یم  یفرح  ناشـشوگ  رد  یتقو  اذل  دنونـش ، یمن  ار  قح  مالک  ادص و  هدرم  ياه  ناسنا  دـندوب و  هدرم  تقیقح  رد 

.دنهد یمن  ناشن  یلمعلا 

هک هنوگ  نامه  (3) یناونـشب ؛ یناوت  یمن  نامدرم  نیا  هب  ارم  نآرق  هک  دـیامرف  یم  مالـسا  ربماـیپ  هب  زین  يرگید  ریبعت  رد  راـگدرورپ 
نابز اب  ار  مباتک  تایآ  رگا 

ص:41

.81 هرقب ، (( . 1 - ) 1
 « . ٍنِیبُم ٍل�الَض  ِیف  َنا�ک  ْنَم  َیْمُْعلا َو  يِدْهَت  ْوَأ  َّمُّصلا  ُعِمُْست  َْتنَأَف  َأ  : » 40 فرخز ، زین  22 ؛ رطاف ، (( . 2 - ) 2

 « . َنُولِقْعَی اُونا�ک �ال  َْول  َّمُّصلا َو  ُعِمُْست  َْتنَأَف  َْکَیلِإ َأ  َنوُعِمَتْسَی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  : » 42 سنوی ، هب : تسا  هراشا  (( . 3 - ) 3
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.دنمهف یمن  ار  یناوخ  یم  هچنآ  يانعم  یناوخب ، تاناویح  شوگ  رد  دوخ  یهلا  كاپ و 

: تسا نیا  دنازرل  یم  عقاو  هب  ار  یمدآ  لد  هک  يرگید  هیآ 

(1) َنُؤِزْهَتْسَی .»  ا�ِهب  اُونا�ک  ّللا َو 
�

ِه ِتا�یِآب  اُوبَّذَک  ْنَأ  �ياوُّسلا  اُؤا�سَأ  َنیِذَّلا  َهَِبقا�ع  َنا�ک  َُّمث  »

هراومه دندرک و  بیذکت  ار  ادخ  تایآ  هک  نیا  ببس  هب  دندش  یتشز  بکترم  هک  دوب  یناسک  ماجنارـس  ماجنارـس  نیرتدب  هاگ ، نآ 
.دنتفرگ یم  هرخسم  هب  ار  اه  نآ 

ریـسا اه و  يدب  اه و  یتشز  رد  ندروخ  هطوغ  یهلا  ياه  هناشن  رگید  نآرق و  نتـشادنپ  غورد  دنوادخ و  ياه  همانرب  بیذـکت  هجیتن 
.تسا نانمشد  تسد  هب  ندش 

تبقاع ءوس  زا  يا  هنومن 

.تشاد ینید  ياـه  هسلج  رد  روشرپ  يروضح  هک  دوـب  يدرم  تفرگ  رارق  ناگدـننک  بیذـکت  زا  اـم  ناـمز  رد  هک  یناـسک  زا  یکی 
باجح یب  شرسمه  نارتخد و  هدش و  نید  یب  درم  نیا  تفگ : نم  هب  دوب  زین  اه  هسلج  زا  یکی  ریدم  هک  وا  ناتسود  زا  یکی  يزور 

يرـس شا  هزاغم  هب  دینک  یم  هفیظو  ساسحا  رگا  اما  هن ، ای  دنکب  رثا  مناد  یمن  تفگ : دراد ؟ يرثا  وا  دزن  نم  نتفر  متفگ : دنا ! هدـش 
! دینزب

دجسم و نآ  متفگ : مدرک و  یسرپلاوحا  .تسا  هتـسب  ندرگ  هب  ییابیز  تاوارک  هدیـشارت و  ار  نساحم  مدید  متفر ، وا  هزاغم  هب  یتقو 
! هتفر مرس  هالک  هک  تسا  لاس  هاجنپ  ما  هدیمهف  هزات  تفگ : دش ؟ هچ  اه  هسلج  نآ  ایحا و  ياه  بش  نآ 

! دناد یم  شیوخ  نایز  هب  ار  ءادهـشلادیس  ترـضح  دای  ایحا و  بش  ادـخ و  اب  ندوب  هک  هدـش  شوماخ  يروط  شتفرعم  غارچ  مدـید 
متفگ هچ  ره  اذل ،

ص:42

.10 مور ، (( . 1 - ) 1
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، دریمب دراد  لامتحا  تفگ : دمآ و  تسود  نامه  .تسا  هدش  التبم  ناطرس  هب  مدینـش  یتدم ، زا  دعب  .درکن  رثا  وا  رد  ممالک  نخس و 
یم یتـقو  یلو  میتـفر ، ناتـسرامیب  هب  مه  اـب  دـیامن ! شـشخب  بلط  هتـشذگ  زا  دـنک و  هبوت  دـیاش  .تسین  دـب  مینزب  وا  هب  يرـس  رگا 
نیا نایم  رد  رگا  میتفگ  مه  اب  میتشگرب و  ینخـس  چیه  یب  .دـنا  نایرع  همین  شنارتخد  مناخ و  میدـید  میوش ، شقاتا  دراو  میتساوخ 

.داتفا دهاوخ  یتملظ  هچ  هب  تسا  مولعم  دریمب ، اه 

هدزاـی هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  مرکا ، ربمغیپ  .دـنهد  یم  رارق  فدـه  دـنریگ  یم  وا  دوخ  زا  هک  يا  هحلـسا  اـب  ار  ناـسنا  نانمـشد  يرآ ،
امـش دیوگ  یم  دهد و  یم  ناشن  مه  ار  هزرابم  هار  راگدرورپ  هتبلا ، .تسا  یمدآ  دزن  شا  همه  هک  درمـش  یم  رب  ار  نانمـشد  هحلـسا 

.تساه شزرا  اب  نتسیز  اه  نآ  زا  یکی  هک  دیتسیاب  نانمشد  نیا  لباقم  رد  دیناوت  یم  هحلسا  ود  اب  ناگدنب 

اه شزرا  لوا : هحلسا 

دنوادخ .دنراد  یم  هگن  رود  رکنم  اشحف و  زا  ار  وا  اه  شزرا  نیمه  دشاب ، زامن  لثم  ییاه  شزرا  هب  لصتم  ناسنا  یتقو  ات  هک  میتفگ 
: دیامرف یم  زامن  هرابرد 

(1) ِرَْکنُْملا .» ِءا�شْحَْفلا َو  ِنَع  �یْهنَت  َه�الَّصلا  َّنِإ  »

.دنک هزرابم  ناطیش  اب  دناوت  یم  هنوگچ  زامن  دوش  مولعم  ات  دینک  هسیاقم  ریز  هیآ  اب  ار  هیآ  نیا  لاح ،

: دناوخ یم  رکنم  اشحف و  هب  ار  یمدآ  ناطیش  نآرق ، هدومرف  هب 

(2) ِءا�شْحَْفلا .» ِءوُّسلِاب َو  ْمُکُُرمْأَی  ا�مَّنِإ  »

 - اه یتشز  شحاوف و  ۀمه  هب  وا  تروص ، نیا  ریغ  رد  .دوش  یم  بآ  رب  شقن  ناطیش  ياه  هشقن  درازگ ، یم  زامن  یمدآ  یتقو  سپ ،
ار مارح  لوپ  تسا ، لصو  یعقاو  زامن  هب  هک  یسک  .دوش (3)  یم  هجوت  یب  دوش - یم  عمج  تحار  ناـسآ و  هک  مارح  لوپ  هلمج  زا 

وا دنک ؟ یم  شا  یگدنز  دراو  هنوگچ 

ص:43

ُرَبْکَأ ّللا 
�

ِه ُرْکِذـَل  ِرَْکنُْملا َو  ِءا�شْحَْفلا َو  ِنَع  �یْهنَت  َه�الَّصلا  َّنِإ  َه�الَّصلا  ِِمقَأ  ِبا�تِْکلا َو  َنِم  َْکَیلِإ  َیِحوُأ  ا�م  ُلـُْتا  : » 45 توبکنع ، (( . 1 - ) 1
 « . َنوُعَنْصَت ا�م  ُمَْلعَی  ّللا 

�
ُه َو 

 « . َنوُمَْلعَت ا�م �ال  ّللا 
�

ِه یَلَع  اُولوُقَت  ْنَأ  ِءا�شْحَْفلا َو  ِءوُّسلِاب َو  ْمُکُُرمْأَی  ا�مَّنِإ  : » 169 هرقب ، (( . 2 - ) 2
تفح رانلا  نإو  هراـکملاب  تفح  ۀـنجلا  نإ  : » لوقی ناـک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نإـف  : » هبطخ 176 هغالبلا ، جـهن  (( . 3 - ) 3

لاق : » ص 545 ج 15 ، يدنه ، یقتم  لامعلا ، زنک  رد  كدنا  فالتخا  اب  زین  ص 332 ، ج 2 ، لبنح ، نب  دمحا  دنسم ، زین  تاوهشلاب ،»
اهیلإ رظنف  ءاجف  اهیف  اهلهال  تددـعأ  ام  یلاو  اهیلإ  رظنا  لاق  لیربج  لسرأ  رانلاو  ۀـنجلا  هللا  قلخ  امل  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
رظناف اهیلإ  عجرا  لاق  .هراکملاب  تبجحف  اهب  رماف  اهلخد  الا  دـحأ  اهب  عمـسی  کتزعو ال  لاق  هیلإ  عجرف  اهیف  اهلهال  هللا  دـعأ  اـم  یلاو 

نایراصنا نیسح  داتسا  ياهینارنخس  هعومجم  مالسا : رد  ینید )  ) www.Ghaemiyeh.comتفرعم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 449زکرم  هحفص 71 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12813/AKS BARNAMEH/#content_note_43_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12813/AKS BARNAMEH/#content_note_43_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12813/AKS BARNAMEH/#content_note_43_3
http://www.ghaemiyeh.com


اهلخدی نأ ال  تیـشخ  دق  کتزعو  لاق : هیلإ  عجرف  هراکملاب  تبجح  دق  یه  اذإو  اهیلإ  عجرف  لاق  .اهیف  اهلهال  تددـعأ  ام  یلاو  اهیلإ 
تیشخ دقل  کتزعو  لاق : عجرف و  .اضعب  اهـضعب  بکری  یه  اذإف  اهیف  اهلهال  تددعأ  ام  یلاو  اهیلإ  رظناف  رانلا  یلإ  بهذا  لاق : .دحأ 

«. اهلخد الا  دحأ  اهنم  وجنی  نأ ال  تیشخ  دقل  کتزعو  لاقف  .تاوهشلاب  تفخف  اهب  رماف  اهلخدیف  دحأ  اهب  عمسی  نأ ال 
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لطاب شزامن  دشاب  یبصغ  شـسابل  زا  همکد  کی  رگا  درک ؛ دهاوخن  رظن  وا  زامن  هب  دنوادخ  دروخب ، مارح  همقل  کی  رگا  دـناد  یم 
، دشاب یعقاو  زامن  هب  لصتم  یـسک  یتقو  هک  تسا  نیا  .تسا  لطاب  شجح  لک  دـشاب ، مارح  شمارحا  سابل  زا  خـن  کی  رگا  تسا ؛

.دوش یم  گنل  شلباقم  رد  نمشد 

هدرک مالعا  وا  هب  هدرک و  ریقحت  ار  نمشد  نیا  دیجم  نآرق  رد  دنوادخ  .تسین  يا  يوق  نمـشد  نادنچ  مه  نمـشد  هک  تسا  ینتفگ 
منهج هب  ار  ادخ  ناگدنب  هک  دشاب  هتـشاد  ار  نیا  تردـق  ناطیـش  هک  تسین  نینچ  ینعی  .درادن (1)  شناگدنب  رب  يا  هطلـس  چیه  هک 

.دننک (2) تباجا  ار  شتوعد  ناگدنب  دوخ  هک  نیا  رگم  دناشکب ،

؟ دنتشاد تردق  ردقچ  هاش  اضر  ای  دایز  نبا  رگم 

تـساوخ یم  وا  رگا  دـنریذپن و  ار  دایز  نبا  توعد  دنتـسناوت  یم  اه  نآ  .دندوب (3)  رفن  رازه  دودح 30  دـنتفر  البرک  هب  هک  اه  نآ 
.دندرکن ار  راک  نیا  اما  دنشکب ، ار  ناطیش  دننک و  هبلغ  وا  رب  یتحار  هب  دریگب ، یعضوم  ناش  هیلع 

هب راداو  روز  هب  ار  امـش  هک  نم  دیوگ : یم  دنا  هدش  یمنهج  هک  یناسک  مامت  هب  تمایق  رد  ناطیـش  هک  تسا  هدمآ  میهاربا  هروس  رد 
.مدرک توعد  هانگ  هب  ار  امش  طقف  مدرکن ، يراک 

هک یتقو  .دوب  زین  هوکداوس  رد  تشالآ  هد  لها  .دوب  هدیـسر  یجنپریم  هب  یقازق  زا  هک  دوب  هدـناوخن  سرد  داوسیب و  يدرف  هاش  اـضر 
باـجح فشک  هب  وا  یتقو  دوب  یفاـک  .دـندوب  نز  اـه  نآ  نویلیم  هک 7  تشاد  تـیعمج  رفن  نوـیلیم  ناریا 14  دیـسر ، تنطاـس  هب  وا 

هبلغ وا  رب  دنتسناوت  یم  هیقب  یلو  دندش ، یم  دیهش  نایم  نیا  زا  زین  رفن  میریگ 200  .دننک  هلمح  وا  خاک  هب  رفن  رازه  جنپ  داد  روتسد 
: دیوگ یم  شنادیرم  هب  ناطیش  تمایق  زور  رد  هک  تسا  نیا  .دندرکن  ار  راک  نیا  اه  نآ  اما  .دننک 

ص:44

ََکل َْسَیل  يِدـا�بِع  َّنِإ  : » 65 ءارـسإ ، زین  َنیِوا�ْغلا ؛ »  َنِم  َکَعَبَّتا  ِنَم  ّـالِإ 
�

ٌنا�ْطلُـس  ْمِْهیَلَع  َکـَل  َْسَیل  يِدـا�بِع  َّنِإ  : » 42 رجح ، (( . 1 - ) 1
« . ًالیِکَو َکِّبَِرب  �یفَک  ٌنا�ْطلُس َو  ْمِْهیَلَع 

يِدا�بِع َّنِإ  : » 42 رجح ، زین  َنیِعَمْجَأ ؛ »  ْمُْکنِم  َمَّنَهَج  َّنَأَْلمََأل  ْمُْهنِم  َکَِعبَت  ْنََمل  ًاروُحْدَم  ًامُؤْذَم  ا�ْهنِم  ْجُرْخا  َلا�ق  : » 18 فارعا ، (( . 2 - ) 2
ًءا�زَج ْمُکُؤا�زَج  َمَّنَهَج  َّنِإَـف  ْمُْهنِم  َکَِـعبَت  ْنَمَف  ْبَهْذا  َلـا�ق  : » 63 ءارـسإ ، زین  َنیِوا�ْغلا ؛ »  َنِم  َکَـعَبَّتا  ِنَم  ّـالِإ 

�
ٌنا�ْطلُـس  ْمِْهیَلَع  َکـَل  َْسَیل 

« . ًارُوفْوَم
نع هیبأ ، نع  دـمحم ، نب  رفعج  قداصلا  نع  : » ص 238 ج 3 ، بوشآرهـش ، نبا  بقانم ، ص 177 ؛ قودص ، خیـش  یلاما ، (( . 3 - ) 3

: هل لاقف  یکب ، هیلإ  رظن  املف  مالسلا ، هیلع  نسحلا  یلإ  اموی  لخد  مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نیسحلا  نأ  مالسلا : مهیلع  هدج 
، هب لتقاف  یلإ  سدـی  مس  یلإ  یتؤی  يذـلا  نإ  مالـسلا : هیلع  نسحلا  هل  لاقف  .کب  عنـصی  امل  یکبأ  لاق : هللادـبع ؟ ابأ  اـی  کـیکبی  اـم 
، هلآو هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  اندـج  ۀـمأ  نم  مهنأ  نوعدـی  لجر ، فلأ  نوثالث  کیلإ  فلدزی  هللا ، دـبع  ابأ  ای  کمویک  موی  نکلو ال 
، کلقث باهتناو  کئاسنو ، کیرارذ  یبسو  کتمرح ، كاهتناو  کـمد ، کفـسو  کـلتق ، یلع  نوعمتجیف  مالـسالا ، نید  نولحتنیو 

«. راحبلا یف  ناتیحلاو  تاولفلا ، یف  شوحولا  یتح  ئش  لک  کیلع  یکبیو  امدو ، ادامر  ءامسلا  رطمتو  ۀنعللا ، ۀیمأ  ینبب  لحت  اهدنعف 
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ْمُُکتْوَعَد ْنَأ  ّالِإ 
�

ٍنا�ْطلُـس  ْنِم  ْمُْکیَلَع  ِیل  َنا�ک  ا�م  ْمُُکتْفَلْخَأَف َو  ْمُُکتْدَعَو  ِّقَْحلا َو  َدـْعَو  ْمُکَدَـعَو  ّللا 
�

َه َّنِإ  ُْرمَْألا  َیُِـضق  ا�َّمل  ُنا�ْطیَّشلا  َلا�ق  «َو 
ّظلا

�
َنیِِملا َّنِإ  ُْلبَق  ْنِم  ِنوُُمتْکَرْشَأ  ا�ِمب  ُتْرَفَک  یِّنِإ  َّیِخِرْصُِمب  ُْمْتنَأ  ا�م  ْمُکِخِرْصُِمب َو  اَنَأ  ا�م  ْمُکَـسُْفنَأ  اُومُول  ِینُومُوَلت َو  �الَف  ِیل  ُْمْتبَجَتْـساَف 

(1) ٌمِیلَأ .»  ٌبا�ذَع  ْمَُهل 

، تمایق ییاپرب  هب  تبـسن   ] ادـخ ًانیقی  دـیوگ : یم  شناوریپ ] هب   ] هتفای نایاپ  ناگدـنب ] هبـساحم   ] راک هک  یماگنه  تمایق ] رد   ] ناـطیش
یم یلو  تسا ، غورد  هداد  هدعو  ادخ  هچنآ  هک   ] مداد هدعو  امش  هب  نم  و  داد ، قح  هدعو  امش  هب  باذع ] شاداپ و  ناگدنب ، باسح 

ار امش  طقف  دوبن ، یطّلست  هبلغ و  چیه  امـش  رب  ارم  مدرکن ، افو  امـش  هب  تبـسن  ما  هدعو  رد  نم ]  ] و تفای ] قّقحت  ادخ  هدعو  هک  دینیب 
دوخ هکلب  دینکن ، مشنزرـس  سپ  دیتفریذپ ، ار ] متوعد  تقد  هشیدنا و  نودب   ] مه امـش  و  هیاپ ] یب  غورد و  یتوعد  هب   ] مدرک توعد 

نم هرابرد  ایند  رد  هک  امش  يزرو  كرش  هب  تبسن  نم  دیدرت  یب  .نم  سردایرف  امش  هن  میامش و  سردایرف  نم  هن  دینک ، شنزرس  ار 
.تسا كاندرد  یباذع  ناراکمتس  يارب  ًانیقی  مرکنم ؛ رازیب و  دیداد ] رارق  ادخ  تعاطا  نوچ  مه  ار  نم  زا  تعاطا  هک   ] دیتشاد

نانچ مرادن ، ار  امـش  تاجن  تردق  نم  دربب و  منهج  هب  ار  امـش  دهاوخ  یم  دنوادخ  .دینک  شنزرـس  ار  ناتدوخ  دینکن  شنزرـس  ارم 
.تسا هتسب  نامیور  هب  اهرد  مامت  میتخبدب و  و  هراچیب ، موکحم ، فیعض ، ود  ره  .دیهد  تاجن  ارم  دیناوت  یمن  امش  هک 

شزرا .دنیایب  فرط  نیا  هب  دراذگ  یمن  دریگ و  یم  ار  وا  يولج  ددنب و  یم  ار  نمـشد  هار  هک  تسا  یقدنخ  دس و  نانوچ  اه  شزرا 
.دوش در  دناوت  یمن  هدودحم  نیا  زا  نمشد  دنراگدرورپ و  دودح  اه 

رد ماما  نارای  یتقو  وا  .دوب  البرک  رد  لاس 61ق  مرحم  لوا  ياهزور  دنک ، روبع  میرح  نیا  زا  تسناوت  یم  ناطیش  هک  ینامز  نیرتهب 
دیهاوخ یم  هچ  يارب  دـیوگب : دوش و  دراو  تسناوت  یم  دـندوب  گرم  هناتـسآ  رد  یگنـسرگ و  یگنـشت و  راچد  هحلـسا و  هرـصاحم 

هچ يارب  دیهدب ؟ نتشک  هب  ار  دوخ 

ص:45

.22 میهاربا ، (( . 1 - ) 1
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ار راک  نیا  ناکما  ناطیش  رگا  دنوش ...؟ میتی  امـش  نارـسپ  نارتخد و  نانز و  دیا  هداتـسیا  هچ  يارب  دیـشک ؟ یم  رجز  دیراد  ردق  نیا 
اج نآ  دراو  تسناوت  یمن  نمـشد  هک  دندوب  هتفای  هار  ادخ  میرح  رد  نانچ  اه  نآ  اما  داد ، یم  بیرف  دـیاب  ار  رفن  کی  لقاال  تشاد ،

.دوش

! دیورب دـیوش و  دـنلب  دازآ ، نابایب  تسا و  زاب  هار  متـشادرب ، امـش  زا  ار  متعیب  نم  دومرف : اروشاع  بش  رد  ماما  یتقو  یتح  ور ، نیا  زا 
ماما .دنداد  یمن  شوگ  ار  یماما  ای  ربمایپ  فرح  ناقـشاع  هک  دوب  راب  نیتسخن  نیا  .دروخن  ناکت  شیوخ  ياج  ؤا  مه  رفن  کی  یتح 
یلام عضو  .دوب  ییابیز  یناوج و  جوا  رد  تشادـن و  رتشیب  لاـس  نامز 33  نآ  رد  لضفلاابا  ترـضح  .دـندرک  مشاه  ینب  رمق  هب  ور 

شنادنزرف نز و  گنتلد  مه  مشاه  ینب  رمق  نیقی ، هب  .دندوب  شهار  هب  مشچ  شنادـنزرف  نز و  هنیدـم  رد  دوب و  بوخ  مه  ترـضح 
؟ میراذگب اهنت  نمـشد  نایم  رد  ار  امـش  ام  هک  يدنـسپ  یم  ایآ  هللا ، لوسر  نبای  درک : ضرع  درک و  هیرگ  دـنلب  يادـص  اب  یلو  دوب ،

هدنکآ اه  شزرا  تبحم و  دیحوت و  زا  ناشبلق  هک  یناسک  اب  نمشد  دروایبرد ؟ اپ  زا  ار  ینادرم  نینچ  دهاوخ  یم  هنوگچ  نمـشد  (1)
دایرف هداهن و  رمک  رب  تسد  مالـسا ، ربمایپ  هدومرف  هب  تسا و  ریقح  ییاه  ناسنا  نینچ  ربارب  رد  نمـشد  دـنکب ؟ دـناوت  یم  هچ  تسا ،

(2) تسکش ! ارم  رمک  اپود  سنج  نیا  هک  دشک  یم 

دنوادخ ترصن  مود : هحلسا 

تیادـه يوس  هب  ار  وا  دـنوادخ  دریگب ، رارق  ادـخ  تیالو  راس  هیاس  رد  یتقو  ناسنا  نآرق ، هدومرف  هب  .تسا  هللارـصن »  » رگید هحلـسا 
: دوش یم  نومنهر 

(3) ِروُّنلا .» َیلِإ  ِتا�ُملُّظلا  َنِم  ْمُهُجِرُْخی  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُِّیلَو  ّللَا 
�

ُه »

هنسح قالخا  نامیا ، ِرون  يوس  هب  كرـش  لهج و  ياه  یکیرات  زا  ار  نانآ  دنا ؛ هدروآ  نامیا  هک  تسا  یناسک  رای  تسرپرـس و  ادخ 
.درب یم  نوریب  اوقت  و 

ص:46

انیـسح انلجأ  دق  انإ  يدانف : هیدانم  رمأ  هللا ،) هنعل   ) دعـس نب  رمع  یلإ  باتکلا  لصو  املف  : » ص 220 قودص ، خیـش  یلاما ، (( . 1 - ) 1
: لاقف ابیطخ  هباحصأ  یف  مالسلا  هیلع  نیسحلا  ماقف  هباحصأ ، یلعو  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  یلع  کلذ  قشف  مهتلیلو ، مهموی  هباحـصأو 
، نورت دق  ام  یب  لزن  دـقو  یباحـصأ ، نم  ریخ  مه  اباحـصأ  الو  یتیب ، لهأ  نم  رهطأ  الو  یکزأ  الو  ربأ  تیب  لهأ  فرعأ  ینإ ال  مهللا 

یف اوقرفتو  المج ، هوذـختاف  مکیـشغ  دـق  لیللا  اذـهو  ۀـمذ ، مکیلع  یل  الو  ۀـعیب ، مکقاـنعأ  یف  یل  تسیل  یتعیب ، نم  لـح  یف  متنأو 
لیللا ءاـج  مث  : » ص 55 سوواـط ، نب  دیـس  فوهل ، زین  يریغ ؛» بلط  نع  اولهذـل  یب  اورفظ  ولو  یننوبلطی ، اـمنإ  موـقلا  نإـف  هداوـس ،

لهأ الو  مکنم  حلصأ  اباحصأ  ملعأ  ینإف ال  .دعب  امأ  لاقف : مهیلع  لبقأ  مث  هیلع  ینثأو  هللا  دمحف  هباحصأ  مالسلا  هیلع  نیسحلا  عمجف 
دیب مکنم  لجر  لک  ذخأیلو  المج  هوذختاف  مکیشغ  دق  لیللا  اذهو  اریخ  ینع  اعیمج  هللا  مکازجف  یتیب ، لهأ  نم  لضفأ  الو  ربأ ، تیب 
دبع ءانبأو  هؤانبأو ، هتوخإ  هل  لاقف  .يریغ  نودـیری  مهنإف ال  موقلا  ءالؤهو  ینورذو ، لیللا  اذـه  داوس  یف  اوقرفتو  یتیب  لهأ  نم  لجر 
«. هوعبات مث  مالسلا  هیلع  یلع  نب  سابعلا  لوقلا  کلذب  مه  أدبو  ادبأ  کلذ  هللا  انارأ  كدعب ال  یقبنل  کلذ ؟ لعفن  ملو  رفعج  نب  هللا 
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دجـسملا دبعلا  لخد  اذإ  : » هلآو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  ص 26 : ج 81 ، راونألا ، راحب  تاـیاور : نیا  هب  تسا  هراـشا  (( . 2 - ) 2
لثم لوقی  دجسملا  نم  جرخ  اذإو  ۀنس ، ةدابع  اهب  هل  هللا  بتکو  يرهظ ، رسک  هنإ  ناطیشلا : لاق  میجرلا ، ناطیـشلا  نم  هللااب  ذوعأ  لاقف :

مالسلا هیلع  هللا  دبع  یبأ  نع  ص 264 : ج 3 ، یفاک ، زین  ۀجرد ؛» ۀئام  هل  عفرو  ۀنسح ، ۀئام  هندب  یلع  ةرعـش  لکب  هل  هللا  بتک  کلذ ،
وأ لستغی  لجرلا  نسحأ  امف  مالـسلا ، مهیلع  ءایبنألا  ایاصو  رخآ  یهو  ةالـصلا  لـجوزع  هللا  یلإ  لاـمعألا  بحأ  : » لوقی هتعمـس  لاـق :

يدان دوجـسلا  لاـطأف  دجـس  اذإ  دـبعلا  نإ  دـجاس  وأ  عکار  وهو  هیلع  فرـشیف  سینأ  هاری  ـال  ثیح  یحنتی  مث  ءوضولا  غبـسیف  أـضوتی 
«. تیبأو دجسو  تیصعو  عاطأ  هالیو  ای  سیلبإ :

(. یسرکلا ۀیآ   ) 257 هرقب ، (( . 3 - ) 3
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: دتسرف یم  وا  کمک  هب  ار  دوخ  يرای  دنوادخ  نینچ ، مه 

(1) ْمُکَما�ْدقَأ .»  ْتِّبَُثی  ْمُکْرُْصنَی َو  ّللا 
�

َه اوُرُْصنَت  ْنِإ  »

.دزاس یم  راوتسا  مکحم و  ار  ناتیاه  ماگ  دنک و  یم  يرای  ار  امش  مه  ادخ  دینک ، يرای  ار  ادخ  رگا 

: دسرب وا  هب  تاقولخم  يوس  زا  يدنزگ  دراذگ  یمن  دنک و  یم  ظفح  ار  وا  نید  دوخ ، هانپ  رد  دنوادخ 

ّنلا
�
ِسا ِهَّنِْجلا َو  َنِم  ّنلا . 

�
ِسا ِروُدُـص  ِیف  ُسِوْسَُوی  يِذَّلَا  ّنَْخلا . 

�
ِسا ِسا�وْسَْولا  ِّرَـش  ْنِم  ّنلا . 

�
ِسا ِه�لِإ  ّنلا . 

�
ِسا ِِکلَم  ّنلا . 

�
ِسا ِّبَِرب  ُذوُعَأ  ُْلق  »

(2) «. 

رد هراومه  هکنآ  .ناهنپ  هتفرگ و  نیمک  رگ  هسوسو  نایز  زا  .مدرم  دوبعم  هب  .مدرم  هاشداپ  هب  .مدرم  راـگدرورپ  هب  مرب  یم  هاـنپ  وگب :
.نایمدآ نایّنج و  زا  .دنک  یم  هسوسو  مدرم  ياه  هنیس 

رد دنناوت  یمن  نج  سنا و  نیطایـش  بیترت ، نیدـب  .دـیآ  یم  شناگدـنب  کمک  هب  شا  یهاشداپ  تنطلـس و  تیهولا ، تیبوبر ، اب  وا 
.دنتسه قح  هانپ  رد  ناگدنب  اریز  دنربب ، شیپ  زا  يراک  دنوادخ  ییاورنامرف  کلم و  تیهولا و  تیبوبر ، تردق  ربارب 

هبوت ببس  هب  تشگزاب 

لـضف هب  راگدرورپ  دـنک ، دراو  نانآ  تایح  هرکیپ  رب  یمخز  دوش و  نموم  مدرم  یگدـنز  دراو  گنرین  يرگ و  هلیح  اب  نمـشد  رگا 
هدش هتـسناد  بیبط »  » ادخ ياه  مان  زا  یکی  ریبک  نشوج  ياعد  رد  .دوش  لیدـبت  يا  هدنـشک  يرامیب  هب  مخز  نیا  دراذـگ  یمن  دوخ 

نامیا و شزرا و  قرغ  نانچ  ییادخ  نینچ  هدنب  دنک ؟ شیاوادم  دناوتن  یبیبط  نینچ  هک  تسا  يراک  ردقچ  نمشد  مخز  رگم  .تسا 
نینموملاریما هب  تبحم  فصو  رد  .دوب  دـهاوخن  شیب  یـشزگ  شزرا  همه  نیا  ربارب  رد  زیچاـن  مخز  نیا  هک  تسا  تبحم  تداـبع و 

: تسا هدمآ 

ص:47

.7 دمحم ، (( . 1 - ) 1
.6 - 1 سان ، (( . 2 - ) 2
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(1) هئیس .»  اهعم  رضی  هنسح ال  یلع  بح  »

.دناسر یمن  نایز  هدشن و  هارمه  نآ  اب  يا  يدب  چیه  هک  تسا  يا  یکین  یلع  نتشاد  تسود 

تنطیـش ربارب  رد  ناسحا  فطل و  تبحم و  رـس  زا  لاعتم  دـنوادخ  .درک  كرد  تیاور  نیا  اب  ار  ادـخ  هب  تبحم  راثآ  ناوت  یم  لاح ،
.ددنبب (2) ناشیا  رب  تمایق  ات  ار  نآ  درادن  انب  تسا و  هدرک  زاب  شناگدنب  يور  هب  هبوت  مان  هب  ابیز  يرد  نانمشد 

شاّبن لولهب  هبوت 

نامـسآ و زا  هک  ما  هداد  ماجنا  یگرزب  هانگ  تفگ : دمآ و  ربمغیپ  دزن  هبوت  دیما  هب  وا  یتقو  .دنا  هدینـش  همه  ار  شاّبن  لولهب  ناتـساد 
بـضغ شتآ  رگا  هک  ور  نوریب  دجـسم  زا  زیخرب و  دندومرف : هک  دـندش  تحاران  يردـق  هب  مرکا  ربمغیپ  ...و ، تسا  رت  گرزب  نیمز 

دش و لزان  لیئربج  ماگنه ، نیا  رد  .تشاذگ  نابایب  هب  رـس  تفر و  نوریب  دجـسم  زا  جک  ندرگ  اب  مه  وا  دنازوس ! یم  مه  ار  ام  دیایب 
.متسه (3) وا  بیبط  دوخ  نم  هک  هد  تراشب  تشگزاب  هب  ار  وا  يدرک ؟ شنوریب  ارچ  دیوگ : یم  دنوادخ  تفگ : ربمایپ  هب 

ص:48

ج 1، يزودـنق ، ةدوملا ، عیباـنی  ص 86 ؛ ج 4 ، یئاـسحا ، یلاـئللا ، یلاوـع  زین  ص 335 ؛ دـیفم ، خیـش  تـالاقملا ، لـئاوا  (( . 1 - ) 1
ص375.

، میلح ای  : » ص 222 مالـسلا ، هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  هلماک ، هیداجـس  هفیحـص  نیئباتلا ،) تاجانم   ) رـشع سمخ  تاجانم  (( . 2 - ) 2
 - تلقف هنع ، اولـضی  الئل  کیحو  نم  الیلد  بابلا  کلذ  یلع  تلعجو  ۀـبوتلا ، هتیمـسو  كوفع ، یلإ  اباب  كداـبعل  تحتف  يذـلا  تنأ 
موی راهنالا ، اهتحت  نم  يرجت  تانج  مکلخدیو  مکتائیس  مکنع  رفکی  نأ  مکبر  یـسع  احوصن  ۀبوت  هللا  یلإ  اوبوت  کمـسا -  كرابت 

لک یلع  کنإ  انل ، رفغاو  انرون ، انل  ممتأ  انبر  نولوقی : مهنامیأبو  مهیدـیأ  نیب  یعـسی  مهرون  هعم ، اونمآ  نیذـلاو  یبنلا  هللا  يزخی  ـال 
«. ریدق ئش 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلع  لبج  نب  ذاعم  لـخد  ص 97 ... : قودص ، خیـش  یلاما ، تیاور : نیا  زا  تسا  یـسابتقا  (( . 3 - ) 3
نـسح نوللا ، یقن  دـسجلا ، يرط  اباش  بابلاب  نإ  هللا ، لوسر  ای  لاقف : ذاعم ؟ ای  کـیکبی  اـم  لاـق : مث  مالـسلا ، هیلع  درف  ملـسف  اـیکاب ،

ای باشلا  یلع  لخدأ  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لاقف  .کـیلع  لوخدـلا  دـیری  اهدـلو  یلع  یلکثلا  ءاـکب  هبابـش  یلع  یکبی  ةروصلا ،
هللا ینذـخأ  نإ  ابونذ  تبکر  دـقو  یکبأ  فیک ال  لاق : باش ؟ اـی  کـیکبی  اـم  لاـق : مث  مالـسلا ، هیلع  درف  ملـسف  هیلع ، هلخدأـف  .ذاـعم 
له هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  لاـقف  .ادـبأ  یل  رفغی  ـالو  اـهب ، ینذخأیـس  ـالإ  ینارأ  ـالو  منهج ، راـن  ینلخدأ  اهـضعبب  لـجوزع 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  یبنلا  لاقف : ال ، لاق : هللا ؟ مرح  یتلا  سفنلا  تلتقأ  لاق : .ائیش  یبرب  كرشأ  نأ  هللااب  ذوعأ  لاق : ائیش ؟ هللااب  تکرشأ 
هیلع هللا  یلـص  یبنلا  لاقف  .یـساورلا  لابجلا  نم  مظعأ  اهنإف  باشلا : لاق  یـساورلا ، لاـبجلا  لـثم  تناـک  نإو  کـبونذ  کـل  هللا  رفغی 

نم مظعأ  اهنإف  لاق : .قلخلا  نم  اهیف  امو  اهراجـشأو  اهلامرو  اهراحبو  عبـسلا  نیـضرالا  لثم  تناک  نإو  کبونذ  کـل  هللا  رفغی  هلآو :
تناک نإو  کبونذ  کل  هللا  رفغی  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لاقف  .قلخلا  نم  اهیف  امو  اهراجـشأو  اهلامرو  اهراحبو  عبـسلا  نیـضرالا 
ۀئیهک هیلإ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  رظنف  لاق : .کلذ  نم  مظعأ  اهنإف  لاق : .یـسرکلاو  شرعلا  لثمو  اهموجنو  عبـسلا  تاوامـسلا  لثم 

، یبر نم  مظعأ  ئـش  ام  یبر ! ناحبـس  لوقی : وهو  ههجول  باشلا  رخف  .کبر  مأ  مظعأ  کبونذ  باش ، ای  کـحیو  لاـق : مث  نابـضغلا 
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، هللاو ال  باشلا : لاق  میظعلا ! برلا  الإ  میظعلا  بنذلا  رفغی  لهف  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لاقف  .میظع  لک  نم  هللا  یبن  ای  مظعأ  یبر 
، یلب لاق : .کبونذ  نم  دحاو  بنذب  ینربخت  الأ  باش  ای  کحیو  هلآو : هیلع  هللا  یلص  یبنلا  هل  لاقف  .باشلا  تکـس  مث  هللا ، لوسر  ای 

تلمح املف  راصنالا ، تانب  ضعب  نم  ۀـیراج  تتامف  ناـفکالا ، عزنأو  تاومـالا  جرخأ  نینـس ، عبـس  روبقلا  شبنأ  تنک  ینأ  كربخأ 
، اهنافکأ نم  اهیلع  ناک  ام  تعزنو  اهتجرختـسا  مث  اهتـشبنف ، اهربق  تیتأ  لیللا ، اهیلع  نجو  اـهلهأ  اـهنع  فرـصناو  تنفدو  اـهربق  یلإ 

اهتکرتو اهتعماج  یتح  یسفن  کلمأ  ملو  یل ...  اهنیزی  لبقأف  ناطیشلا ، یناتأف  افرـصنم ، تیـضمو  اهربق ، ریفـش  یلع  ةدرجتم  اهتکرتو 
یل يرت  امف  ادبأ ، ۀنجلا  حیر  مشأ  ینأ  نظأ  امف  ...نیدـلا  موی  ناید  نم  کل  لیو  باش ، ای  لوقی : یئارو  نم  توصب  انأ  اذإف  اهناکم ،

کبرقأ امف  رانلا ، نم  کبرقأ  امف  كرانب ، قرتحأ  نأ  فاخأ  ینإ  قساف ، ای  ینع  حـنت  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لاقف  هللا ؟ لوسر  اـی 
هللا یلص  هیبن  یلع  یلاعتو  كرابت  هللا  لزنأف  .هیدی ...  نیب  نم  نعمأ  یتح  هیلإ ، ریشیو  لوقی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لزی  مل  مث  رانلا ! نم 

ذخأو روـبقلا  شبنو  اـنزلا  نم  مظعأ  بنذ  باـکتراب  ینعی  ْمُهَـسُْفنَأ »  اوُـمَلَظ  ْوَأ   » اـنزلا ینعی  ًهَشِحـا�ف »  اوـُلَعَف  ا�ذِإ  َنیِذَّلا  َو  : » هلآو هیلع 
يدبع كاتأ  لجوزع : لوقی  ّللا » 

�
ُه َّالِإ  َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  ْنَم  َو   » ۀبوتلا اولجعف  هللا  اوفاخ  لوقی : ْمِِهبُونُذـِل »  اوُرَفْغَتْـساَف  ّللا 

�
َه اوُرَکَذ   » نافکالا

.»... ؟ يریغ ابنذ  هل  رفغی  نأ  لأسی  نمو  دصقی ، نم  یلإو  بهذی ، نیأف  هتدرطف ، ابئات  دمحم  ای 
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تسا یسانشان  ادخ  هناشن  يدیما  ان  -4

هراشا
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نعلو نیرهاطلا ، هلآو  دّمحم  یلع  ّلصو  نیلسرملاو  ءایبنألا  عیمج  یلع  هللا  یّلـصو  نیملاعلا  بر  دمحلا هللا  .میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
.نیعمجا مهئادعا  یلع 

رگنایامن هک  دراد  صاصتخا  ناسنا  نانمـشد  یفرعم  هب  راـبخا  تاـیاور و  میرک و  نآرق  ياـه  شخب  نیرتراـبرپ  نیرتاـبیز و  زا  یکی 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  ءاسن  هکرابم  هروس  هیآ 83  رد  دیجم  نآرق  .تسا  ناسنا  هب  راگدرورپ  تمحر  فطل و  تبحم و  لامک 

(1) ًالِیلَق .» ّالِإ 
�

َنا�ْطیَّشلا  ُُمتْعَبَّتَال  ُُهتَمْحَر  ْمُْکیَلَع َو  ّللا 
�

ِه ُلْضَف  َْول �ال  «َو 

.دیدرک یم  يوریپ  ناطیش  زا  یکدنا  زج  امش  همه  ًانیقی  دوبن ، امش  رب  ادخ  تمحر  لضف و  رگا  و 

ترخآ ایند و  تداعـس  دش و  یم  دوبان  ناطیـش  هلیـسو  هب  دوبن ، ناسنا  رب  ادـخ  تمحر  لضف و  رگا  هک  تسا  نآرق  حیرـص  صن  نیا 
هک دـهد  یم  ناشن  تسا و  ناـسنا  هب  ملاـع  راـگدرورپ  فطل  تمحر و  تبحم و  هدـنرادرب  رد  هیآ  نیا  .داد  یم  تسد  زا  ار  شیوخ 

تقد اریز  تسناد ؛ نآرق  تایآ  زا  ناوت  یم  زین  ار  نخس  نیا  لیلد  .تسین  قح  هژیو  هجوت  دروم  ناسنا  دننام  ملاع  رد  يدوجوم  چیه 
ریـسا نانآ  تسد  رد  ای  هدروخ  مخز  دوخ  نانمـشد  زا  هک  یناسنا  لاعتم  دنوادخ  هک  دـهد  یم  ناشن  ار  تقیقح  نیا  نآرق  تایآ  رد 

هدوب

ص:57

.83 ءاسن ، تشون .  یپ  (( 1 - ) 1

نایراصنا نیسح  داتسا  ياهینارنخس  هعومجم  مالسا : رد  ینید )  ) www.Ghaemiyeh.comتفرعم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 449زکرم  هحفص 88 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12813/AKS BARNAMEH/#content_note_57_1
http://www.ghaemiyeh.com


شیاه مخز  رب  اـت  دـنک  یم  توعد  دوخ  يوس  هب  تشگزاـب  هب  زین  ار  تسا  هدرب  تذـل  نآ  زا  هدوب و  یـضار  تراـسا  نیا  زا  یتح  و 
.دهد شتاجن  تراسا  زا  دراذگ و  مهرم 

تسین يدیمون  هگرد  ام  هگرد  نیا 

یم فسوی  هکرابم  هروس  زا  هیآ 87  رد  .دـنهد  یم  هجوت  مهم  تقیقح  نیا  هب  ار  مدرم  رمز  هروس  فسوی و  هکرابم  هروس  زا  یتاـیآ 
: میناوخ

(1) ْکلا .» 
�

َنوُِرفا ُمْوَْقلا  َّالِإ  ّللا 
�

ِه ِحْوَر  ْنِم  ُسَْأیَی  ُهَّنِإ �ال  ّللا 
�

ِه ِحْوَر  ْنِم  اوُسَْأیَت  «َو �ال 

.دنوش یمن  سویأم  ادخ  تمحر  زا  رفاک  مدرم  زج  اریز  دیشابن ، سویأم  ادخ  تمحر  زا 

رد دـیوگ  یمن  ینعی  دـنک ؛ یمن  نایب  ار  یـصاخ  تیعقوم  تسا  فسوی  ناردارب  هب  باـطخ  هک  نیا  اـب  تسا و  یلک  هیآ  نیا  ياـنعم 
رگا یتح  دیوشن ، دیماان  قح  تمحر  زا  یتیعقوم  چیه  رد  دهد  یم  روتـسد  هکلب  دیوشن ، دـیماان  ادـخ  زا  تیعـضو  ای  تیعقوم  مادـک 

.دیشاب هداد  ماجنا  دنداد - ماجنا  فسوی  ناردارب  هچنآ  دننام  یششخب -  لباق  ریغ  ياطخ 

دوخ ردپ  دنتخادنا و  هاچ  رد  رخآرس  و  دندرک ، ریقحت  دنداد ، رازآ  دندرب ، ارحـص  هب  ار  دوخ  هلاس  هن  هانگیب و  ردارب  فسوی  ناردارب 
، لاح نیا  اب  تسا ؟ هجلاعم  لباق  ییاه  مخز  نینچ  تشذگ و  لباق  یمئارج  نینچ  رگم  .دندناشن  نیگنـس  مغ  نیا  هب  مامت  لاس  ار 40 

ربمایپ هک  دوخ  ردپ  هب  زین  نانآ  .دـنیامن  هبوت  قح  هاگرد  هب  دـننک و  كاپ  دوخ  هدـنورپ  زا  ار  مرج  نیا  هک  دـش  هداد  روتـسد  نانآ  هب 
: دنتفگ دندرک و  هعجارم  دوب  ادخ 

(2) َنِیئِطا�خ .»  ّنُک 
�
ا ّنِإ 

�
ا ا�َنبُونُذ  ا�َنل  ْرِفْغَتْسا  اَنا�بَأ  ا�ی  اُولا�ق  »

.هاوخب شزرمآ  ام  يارب  ادخ  زا  وت  ردپ ، يا  ینعی 

ربمایپ بوقعی  خساپ 

هد نیا  خساپ  رد  دوب ، ادخ  تبحم  عاعش  هک  مالسلا ، هیلع  بوقعی ، ترضح 

ص:58

ْمِهِـسُْفنَأ �ال �یلَع  اُوفَرْـسَأ  َنیِذَّلا  َيِدا�بِع  ا�ی  ُْلق   » رمز 53 زین  ِهیِخَأ ، »...  َفُسُوی َو  ْنِم  اوُـسَّسَحَتَف  اوـُبَهْذا  َِّیَنب  ـا�ی   » فسوی 87 (( . 1 - ) 1
ّضلا

�
َنوُّلا َّالِإ  ِهِّبَر  ِهَمْحَر  ْنِم  ُطَنْقَی  ْنَم  َلا�ق َو   » رجح 56 زین  ُمیِحَّرلا ، »  ُروُفَْغلا  َوُه  ُهَّنِإ  ًاعیِمَج  َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  ّللا 

�
َه َّنِإ  ّللا 

�
ِه ِهَمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَت 

« .
.97 فسوی ، (( . 2 - ) 2
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نم زا  هنوگچ  لاح ، دیدرک ؛ التبم  یقارف  نینچ  هب  ارم  دـیتخادنا و  هاچ  رد  شیپ  لاس  ار 40  دوخ  ردارب  نم و  دنزرف  امش  تفگن : رفن 
: دومرف ا�َنل ، » ْرِفْغَتْسا  اَنا�بَأ  ا�ی  : » دنتفگ شنادنزرف  ات  سکع ، هب  منک ؟ شزرمآ  بلط  امش  يارب  دیهاوخ  یم 

(1) ُمیِحَّرلا .»  ُروُفَْغلا  َوُه  ُهَّنِإ  یِّبَر  ْمَُکل  ُرِفْغَتْسَأ  َفْوَس  َلا�ق  »

.تسا نابرهم  هدنزرمآ و  رایسب  وا  اریز  درک ؛ مهاوخ  شزرمآ  تساوخرد  مراگدرورپ  زا  امش  يارب  تفگ :

ندوشگ لباق  دنب  نیا  جالع و  لباق  مخز  نیا  تسناد  یم  دزرمآ و  یم  ار  شنادنزرف  هانگ  دنوادخ  هک  تشاد  نیقی  بوقعی  ترضح 
تشادن و نیقی  انعم  نیا  هب  رگا  هک  نآ  لاح  .منک  یم  ششخب  بلط  امـش  يارب  يدوز  هب  ْمَُکل ؛ »  ُرِفْغَتْـسَأ  َفْوَس  : » تفگ اذل  تسا ،

.منک شزرمآ  بلط  امش  يارب  مناوت  یمن  نم  تفگ : یم  دشخب ، یمن  ار  نانآ  ادخ  هک  تسناد  یم 

شزرمآ بلط  يارب  صاخ  نامز  هب  هجوت 

اریز ( ؟ منک یم  شـشخب  بلط  ناـتیارب  يدوز  هب  تفگ : تشادـنرب و  اـعد  هب  تسد  هظحل  ناـمه  رد  وا  ارچ  هک  تسا  نیا  لاوس  اـما 
: دومرف ماما  .دندیسرپ  ار  لاوس  نیمه  مالسلا ، هیلع  رقاب ، ماما  زا  دنک .) یم  هدنیآ  رد  راک  ماجنا  رب  تلالد  عراضم  لعف  رس  رد  فوس 

درک و اعد  ادخ  يوس  هب  هعمج  نیلوا  هاگرحس  رد  وا  .دوب (2) هعمج  بش  رحـس  نآ  تفرگ و  رظن  رد  ار  اعد  تباجا  تعاس  بوقعی 
.دیزرمآ ار  وا  نادنزرف  دنوادخ 

تسا رفک  راگدرورپ  تمحر  زا  يدیماان 

هکلب ّللا ، » 
�

ِه ِحْوَر  ْنِم  اوُسَْأیَت  �ال  : » دنـشابن دیماان  وا  زا  هک  دهد  یم  روتـسد  دنبرد  ناریـسا  همه  هب  ناگدروخ و  مخز  همه  هب  دنوادخ 
مخز نیا  هک  دنشاب  مرگلد 
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.98 فسوی ، (( . 1 - ) 1
، مالـسلا هیلع  دـمحم ، نبا  رفعج  تلق  لاق : یمـشاهلا  لضفلا  نب  لیعامـسا  : » ص 54 ج 1 ، قودص ، خیـش  عئارـشلا ، للع  (( . 2 - ) 2

رخأف .یبر  مکل  رفغتـسا  فوس  لاق  نیئطاخ ، انک  انإ  انبونذ  اـنل  رفغتـسا  اـنابأ  اـی  هونب : هل  لاـق  اـمل  مالـسلا ، هیلع  بوقعی ، نع  ینربخأ 
هللا رفغی  مویلا  مکیلع  بیرثت  ال  لاق : .نیئطاخل  انک  ناو  انیلع  هللا  كرثآ  دـقل  هللاات  هل : اولاق  امل  مالـسلا ، هیلع  فسویو ، مهل  رافغتـسالا 
یلع مهتیانجو  فسوی ، یلع  بوقعی  دـلو  ۀـیانج  تناـکو  خیـشلا ، بلق  نم  قرأ  باـشلا  بلق  نـال  لاـق : .نیمحارلا  محرأ  وهو  مکل 

، هریغ قح  نع  ناک  امنإ  هوفع  نال  وفعلا  بوقعی  رخأو  هقح ، نع  وفعلا  یلإ  فسوی  ردابف  .فسوی  یلع  مهتیانجب  تناک  امنإ  بوقعی 
«. ۀعمجلا ۀلیل  رحسلا  یلإ  مهرّخأف 
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.تسا یندش  زاب  دنب  نیا  یندش و  بوخ 

.تسا هزادنا  هچ  ناگدنب  رب  وا  فطل  تمحر و  تسا و  ربخ  هچ  ملاع  نیا  رد  هک  دـناد  یم  راگدرورپ  سدـقم  دوجو  اهنت  یتسار ، هب 
؟ دنک كرد  دمهفب و  تسه - هک  نانچ  نآ  ار -  وا  راک  فیاطل  دناوت  یم  اه  ناسنا  ام  لقع  بلق و  رگم 

ریهز نب  بعک  هبوت  يارجام 

گنس ناشیا  اب  ینمشد  رد  دوب و  هداد  رازآ  فلتخم  عاونا  هب  ار  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ ، لوسر  هک  دوب  یناسک  زا  ریهز  نب  بعک 
رگا یتح  دنناسرب ، لتق  هب  دنتفای  هک  اجک  ره  ار  وا  درک  بجاو  نیدتم  مدرم  هب  ربنم  زارف  رب  ترضح  هک  يروط  هب  .دوب  هتشاذگ  مامت 

.دشاب مارحلادجسم  هکم و  نما  هقطنم  رد 

دنکشب ار  يا  هخاش  ای  دشکب  نوریب  نیمز  زا  نآ  رد  ار  یهایگ  یتح  درادن  قح  یسک  تسا و  هعونمم  هقطنم  هکم  رهش  هک  میناد  یم 
هتشاذگ یگنس  تسا  ینابایب  یضارا  هدشن و  عورش  رهش  زونه  هک  هکم  يرتمولیک  هس  ای  ود  عاعش  رد  .دروآ  رد  اپ  زا  ار  يا  هرشح  ای 

رد شاه  هخاش  زا  یکی  هیاـس  یلو  دـشاب ، مرح  هدودـحم  نوریب  یتخرد  رگا  نیمه ، يارب  مرح .» هدودـحم  : » دـنا هتـشون  نآ  يور  و 
! دشکب دنفسوگ  دیاب 500  دنرپب ، اهرتوبک  نیا  هک  دنزب  یبیهن  مرُحم  دنشاب و  هتـسشن  نآ  يور  رتوبک  الثم 500  دشاب و  مرح  هقطنم 

بجاو امش  کت  کت  رب  دومرف : ربنم  يور  ربمغیپ  لاح ، نیا  اب  .دنشاب (1)  هتشاد  تینما  نآ  رد  دیاب  همه  تسا و  نما  مرح  اجنآ  اریز 
! دیشکب دشاب  هبعک  مرح و  هقطنم  رد  هچرگ  ار  ریهز  نب  بعک  هک  تسا 

دید تفاـی و  هتفر  تسد  زا  ار  شیوخ  تینما  دـش و  كاـنمیب  دوخ  ناـج  رب  دیـسر ، ریهز  نب  بعک  هب  هکم  رد  مکح  نیا  ربخ  یتـقو 
رانک هچوک  رد  هک  يدرف  تسناد  یمن  اریز  دورب ، هار  هکم  رد  تحار  لایخ  اب  دناوت  یمن  رگید 

ص:60

ًالِیبَس َو ِْهَیلِإ  َعا�طَتْسا  ِنَم  ِْتیَْبلا  ُّجِح  ّنلا 
�
ِسا یَلَع  ِّلل 

�
ِه ًانِمآ َو  َنا�ک  ُهَلَخَد  ْنَم  َمیِها�ْربِإ َو  ُما�قَم  نَِّیب 

ٌتا� ٌتا�یآ  ِهِیف  : » 97 نارمع ، لآ  (( . 1 - ) 1
 « . َنیَِملا�ْعلا ِنَع  ٌِّینَغ  ّللا 

�
َه َّنِإَف  َرَفَک  ْنَم 
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.ریخ ای  دراد  ار  ناشیا  نامرف  ماجنا  دصق  تسا و  ربمایپ  نارای  زا  دور  یم  هار  وا 

یبش داتفا و  هراچ  رکف  هب  ماجنارـس ، تشگ .» هریت  شردنا  مشچ  شیپ  ناهج   » یـسودرف لوق  هب  دش و  دودحم  درم  نیا  بیترت ، نیدب 
.دیسر هنیدم  هب  دومیپ و  اه  خالگنس  اه و  هوک  نایم  زا  ار  هنیدم  ات  هکم  یخسرف  دون  هلصاف  دمآ و  نوریب  هکم  زا  اه  بش  زا 

نینموملاریما .دز  رد  هاگرحـس  ینـشور  کیرات - رد  تفر و  نینموملاریما  هناخ  رد  هب  هکلب  تفرگن ، ار  ربمایپ  هناخ  غارـس  هنیدم ، رد 
ملظ ربمایپ  هب  هابتـشا  هب  نم  .میا  هدروخ  کمن  نان و  مه  اب  تشاد و  هنیرید  تقافر  نم  اب  بلاـطوبا  تردـپ  تفگ : یتسیک ؟ دیـسرپ :
رذـع يربب و  ناشیا  دزن  دوخ  اـب  ارم  یهدـب و  نم  هب  یتلهم  متـشاد  تردـپ  اـب  هک  یتسود  نآ  قح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  لاـح  .مدرک 

!... شکب ارم  هاگ  نآ  داد ، نم  لتق  هب  روتسد  تفریذپن و  رگا  یلو  چیه ، هک  تفریذپ  ارم  رذع  رگا  .یهاوخب  ریصقت 

...تفگ شمناوت  رشب  هن  دناوخ ، شمناوت  ادخ  هن 

رد تسا  لـقن  دـنزب ؟ شا  هنیـس  هب  در  تسد  وا  دـهاوخب و  يزیچ  تسا  ربماـیپ  بتکم  هتفاـی  تیبرت  هک  یلع  زا  یـسک  دوش  یم  رگم 
: تفگ وا  هب  نانمشد  زا  یکی  دیگنج ، یم  نمشد  اب  تشاد  ترضح  هک  اه  گنج  زا  یکی  طسو 

 «. کفیس ینبه  بلاط ،  یبأ  نبای  »

! شخبب نم  هب  ار  تریشمش  یلع ، ای 

درک بجعت  درم  نآ  .دنام  ریشمش  یب  ترضح  تفرگ و  ار  ریشمش  مه  وا  .درک  فراعت  وا  هب  ار  شریشمش  ترـضح  تقو ، نامه  رد 
.مینک در  ار  یسک  تساوخرد  ام  تسا  لاحم  دومرف : يداد ؟ نم  هب  ار  تریشمش  گنج  هحوبحب  رد  هچ  يارب  تفگ : و 
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بوخ و نید  بجع  تفگ : تفرگ و  ار  ترـضح  بکرم  باکر  دـمآ و  نییاپ  بسا  زا  .درک  تریح  ترـضح  راـتفر  نیا  زا  درم  نآ 
ادخ و اب  رگید  دـمهفب ، ار  اهزیچ  نیا  ناسنا  یتقو  (1) مگنج !؟ یم  وت  اب  هچ  يارب  الـصا  نم  نک ! ناملـسم  ارم  يراد ! یکین  قالخا 

.تسا یتوکلم  یهلا و  ینارون و  یمهف  مهف  نیا  .دراد  یمن  رب  زیتس  رس  ...و  نآرق  نیسح و  ماما  یلع و  ربمایپ و 

بعک يارجام  همادا 

وا هب  ترضح  دش ، اپرب  تعامج  زامن  یتقو  .دنتفر  دجسم  هب  حبص  تعامج  زامن  يارب  سپس  درادن ! یبیع  دومرف : بعک  هب  ترـضح 
.میورب ناشیا  دزن  مه  اب  ات  دوش  مامت  ربمایپ  زامن  ات  نک  ربص  تفگ :

.يا هداد  ارم  لتق  مکح  هک  متـسه  نامه  نم  تفگ : داتفا و  ربمایپ  ياپ  هب  بعک  .دنتفر  مالـسا  ربمایپ  دزن  مه  اب  دـش ، مامت  زامن  یتقو 
: دومرف یشک ؟ یم  ارم  ایآ  منکب ؟ دیاب  راک  هچ  لاح ، .مدرک  هابتشا  میوگب  هک  مدرک  هطساو  ار  یلع  مدمآ و  امـش  رادید  هب  دوخ  نم 

(2) منک ! یم  تشذگ  هن ،

يدرـسلد و ياـج  چـیه  مالـسلا ، مهیلع  همئا ، ربماـیپ و  هب  تبـسن  هچ  ادـخ و  هب  تبـسن  هچ  هاـگرد  نیا  رد  هک  دوش  یم  مولعم  سپ ،
.میرادن ار  وا  يایلوا  قح و  تمحر  زا  ندش  دیماان  قح  ام  درادن و  دوجو  يدیماان 

تساطخ ندیسرت  زور  ناز  نینچ ، نیا  ییادخ  اب 

شفک رانک  سلجم  ياهتنا  رد  تساوخ  دش و  هسلج  دراو  اصع  اب  دیفـس  نساحم  هدـیمخ و  دـق  يدرمریپ  .دوب  تیعمج  زا  رپ  سلجم 
یتقو .دندرک  زاب  ار  هار  مدرم  .دـیایب  ولج  وا  ات  دـیهدب  هزاجا  دومرف : مدرم  هب  تشاذـگن و  مالـسلا ، هیلع  قداص ، ماما  اما  دنیـشنب ، اه 

رس مرمع  تفگ : ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  دومرف : ماما  .تسیرگ  راز  راز  تسشن  قداص  ترضح  رانک  درمریپ 

ص:62

براحی ناک  مالـسلا ، هیلع  ایلع ، نا  يور  ةرـشعلا  لـیاضف  یف  تاداعـسلا  وبأ  : » ص 358 ج 1 ، بوشآرهـش ، نبا  بقاـنم ، (( . 1 - ) 1
اذه لثم  یف  بلاط  یبأ  نبای  ابجع  كرشملا : لاقف  .هیلإ  هامرف  .کفیس  ینبه  بلاط  یبأ  نبای  كرـشملا : لاقف  .نیکرـشملا  نم  الجر 

ضرالا یلا  هسفن  رفاکلا  یمرف  .لئاسلا  دری  نأ  مرکلا  نم  سیلو  یلإ  ۀلأسملا  دی  تددم  کنا  اذه  ای  لاقف : کفیس ! یلإ  عفدت  تقولا 
«. ملسأو همدق  سابف  نیدلا ، لها  ةریس  هذه  لاقو :

.دعب هب  ص 538  موصعم ، نبا  یلع  دیس  هعیفرلا ، تاجردلا  كر : (( . 2 - ) 2
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معـضو مناد  یمن  تفگ : ینک ؟ یم  هیرگ  تترخآ  زیچ  هچ  يارب  دومرف : منک ! یم  هیرگ  مترخآ  يارب  .تسا  مندرم  کیدزن  هدمآ و 
! مراد تشحو  هغدغد و  و  منارگن ، مسرت ، یم  دوش ؟ یم  هچ 

: دومرف .ما  هدرک  امـش  فقو  ار  مدوجو  هک  تسا  لاس  دون  متـسه و  امـش  قشاع  نم  تفگ : یتسه ؟ هعیـش  ایآ  دـندومرف : قداص  ماما 
سرت .دوب (1) یهاوخ  ام  اب  ایند  دننامب  زین  ندرم  زا  دعب  مهد  یم  نانیمطا  وت  هب  .یـشاب  هتـشاد  هغدغد  ینک و  هیرگ  مهد  یمن  هزاجا 

سک چیه  يور  هب  ار  تشهب  ِرد  تمایق  رد  ادخ  هک  تسا  نیا  شا  ینعم  ادخ  زا  سرت  .ادخ  زا  هن  دـشاب  شدوخ  هیحان  زا  دـیاب  ناسنا 
زا تسین و  یتسرد  رادنپ  نیا  .دنک  یمن  زاب  ...و  بنیز  ارهز و  ترضح  هجیدخ و  هیسآ و  ترضح  ماما و  ربمایپ و 12  رازه  زج 124 

راگدرورپ هب  یلاـمث  هزمح  یبا  ياـعد  رد  مالـسلا ، هیلع  داجـس ، ماـما  هک  تسور  نیا  زا  .دریگ  یم  همـشچرس  ناـسنا  یـسانشانادخ 
: دراد یم  هضرع 

نئل و  کمرکب ،  کنبلاطأل  یمؤلب  ینتبلاط  نئل  كوفعب و  کنبلاطأل  یبونذـب  ینتبلاـط  نئل  کـلالج  کـتزع و  و  يدیـس !  یهلإ و  »
عزفی نم  یلإف  کتعاط ،  لهأ  کئایلو و  الإ ال  رفغت  تنک ال  نإ  يدیـس !  یهلإ و  کـل ،  یبحب  راـنلا  لـهأ  نربخ  ـال  راـنلا  ینتلخدأ 

كودع و رورـس  کلذ  یفف  رانلا  ینتلخدأ  نإ  یهلإ !  نوئیـسملا .  ثیغتـسی  نمبف  کب  ءافولا  لهأ  الإ  مرکت  تنک ال  نإ  نوبنذملا و 
(2) كودع .»  رورس  نم  کیلإ  بحأ  کیبن  رورس  نأ  ملعأ  هللا  انأ و  و  کیبن ،  رورس  کلذ  یفف  هنجلا  ینتلخدأ  نإ 

.میوج و یم  یپ  توفع  هب  ار  وت  نم  ینک ، ییوج  یپ  مناهانگ  هب  تمایق  رد  ارم  رگا  مسق  تلالج  تزع و  هب  نم ، ياـقآ  يا  ایادـخ ،
هاگآ وت  هب  متبحم  هب  ار  خزود  لها  يزادـنا ، خزود  هب  ارم  رگا  .مناوخ و  یم  تمرک  هب  ار  وت  نم  ییامن ، بیقعت  ما  یتسپ  هب  ارم  رگا 

هانپ یسک  هچ  هب  ناراکهانگ  سپ  يزرماین ، ار  یسک  تئایلوا  تعاط و  لها  زج  رگا  میالوم ، ياقآ و  يا  .مزاس  یم 

ص:63

عفشأ یلوح ، مههوجو  ۀضیبم  رون ، نم  ربانم  یلع  کتعیـش  نإو  : »... ص 156 قودص ، خیـش  یلامألا ، تیاور : نیا  هباشم  (( . 1 - ) 1
لاق : » ص 293 ج 2 ، یفوک ، نامیلـس  نب  دمحم  نینمؤملا ، ریمأ  بقانم  زین  هبدن ، ياعد  زین  ...یناریج ،»  ۀنجلا  یف  ادـغ  نونوکی  مهل ،
زین نیتبابـسلا ،» هیعبـصإب  یموأـف  .ضوـحلا  اـنیبن  یلع  درن  یتـح  نیتاـهک  ۀـمایقلا  موـی  اـنبحی  نـمو  نـحن  ئجن  بلاـط : یبأ  نـب  یلع 

قیرطلا ضعب  یف  هعم  ینإف  مالسلا  هیلع  هللا  دبع  یبأ  عم  تججح  لاق : ریثک  نب  نمحرلا  دبع  نع  : » ص303 دیفم ، خیش  صاصتخالا ،
ءاعد هللا  بیجتـسی  له  هللا  لوسر  نبا  ای  یقرلا : ریثک  نب  دواد  هل  لاقف  جیجـضلا !؟ رثکأ  ام  لاقف : سانلا  یلإ  رظنف  لبج  یلع  دعـص  ذإ 
تلقف .نثو  دباعک  مالسلا  هیلع  یلع  ۀیالول  دحاجلا  نإ  هب  كرشی  نأ  رفغی  هللا ال  نإ  نامیلس ، ابأ  ای  کحیو  لاقف : يرأ ؟ يذلا  عمجلا 

هینیع نیب  بتک  الإ  دـلوی  دـبع  نم  سیل  هنإ  نامیلـس ، ابأ  ای  کحیو  لاقف : مکیـضغبم ؟ نم  مکیبحم  نوفرعت  لـه  كادـف ! تلعج  هل :
َِکل�ذ ِیف  َّنِإ  : » لجو زع  هللا  لاق  نمؤم ، هینیع  نیب  ًاـبوتکم  يریف  انودـع  نم  ءربتیو  اـنالوتی  اـنیلإ  لخدـیل  لـجرلا  نإو  رفاـک  وأ  نمؤم 

«. انیلو نم  انودع  فرعن  نحنف  َنیِمِّسَوَتُْمِلل . »  ٍتا�یَآل 
ص 596. یسوط ، خیش  دجهتملا ، حابصم  (( . 2 - ) 2
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خزود هب  ارم  رگا  ایادخ ، دنهاوخ ؟ یـسردایرف  یـسک  هچ  زا  ناراکدب  سپ  ییامنن ، مارکا  ار  شیوخ  هب  يافو  لها  زج  رگا  و  دـنرب ؟
مسق ادخ  هب  نم  .تسوت و  ربمایپ  یلاحشوخ  ببـس  نیا  ینک ، تشهب  دراو  ارم  رگا  تسوت و  نمـشد  يدنـسرخ  بجوم  نیا  يزادنا ،

.تسا رت  بوبحم  تنمشد  يدونشخ  زا  وت  دزن  رد  تربمایپ  يداشلد  هک  مناد  یم 

ران رد  يدبا  دولخ  موهفم  یسررب 

هک یلاح  رد  دیآ ؛ یمن  نوریب  نآ  زا  رگید  دش  منهج  دراو  سک  ره  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  انعم  نیا  مدرم  زا  يرایسب  نهذ  رد  دیاش 
قبط .دـنراد  رب  رد  ار  تماـیق  زا  یمهم  ياـهربخ  هک  هدیـسر  اـم  هب  هراـب  نیا  رد  همئا  هباحـص و  زا  ییاـبیز  تاـیاور  .تسین  روط  نیا 
یم نآرق  هک  نیا  تسین و  یمئاد  نآ  رد  ناـشروضح  دـنور  یم  منهج  هب  هک  یناـسک  همه  تاـیاور ، زا  هتـسد  نـیا  نآرق و  حیرـصت 

: دیامرف یم  دوه  هروس  هیآ 106 و 107  رد  نآرق  .تسین  اه  یمنهج  همه  هب  قلعتم  ًاَدبَأ » ا�هِیف  َنیِِدلا�خ  : » دیامرف

ا�ِمل ٌلا�ّعَف  َکَّبَر  َّنِإ  َکُّبَر  َءا�ش  ا�م  ّالِإ 
�

ُضْرَْألا  ُتا�وا�مَّسلا َو  ِتَما�د  ا�م  ا�هِیف  َنیِِدلا�خ  ٌقیِهَش *  ٌرِیفَز َو  ا�هِیف  ْمَُهل  ّنلا 
�
ِرا یِفَف  اوُقَـش  َنیِذَّلا  اَّمَأَف  »

(1) ُدیُِری .»

دایرف هدبرع و  راب و  ترـسح  ياه  هلان  اج  نآ  رد  نانآ  يارب  .دـنا  شتآ  رد  دـنا  هدوب  دوخ  یتخب  هریت  ببـس  دوخ  هک  ناتخب  هریت  اما 
دیدرت یب  تسا ؛ هدرک  اضتقا  تراگدرورپ  ّتیـشم  هک  ار  هچنآ  رگم  دـنا ، هنادواج  تساجرباپ  نیمز  اـه و  نامـسآ  اـت  نآ ، رد  .تسا 

.دهد یم  ماجنا  دنک  یم  هدارا  ار  هچ  ره  تراگدرورپ 

عاونا ایند  رد  راگدرورپ  هک  نیا  نمـض  .تفاـی  دـنهاوخ  تاـجن  نآ  زا  راـگدرورپ  هدارا  هب  دـنوش  یم  خزود  دراو  هک  یناـسک  ینعی 
، همئا ور ، نیا  زا  .دـشابن  ترخآ  باذـع  هب  يزاین  وا  هرابرد  دوش و  كاپ  هانگ  زا  ات  دـهد  یم  رارق  ناسنا  ناهانگ  هرافک  ار  تاـئالتبا 

.دشخب یم  مایتلا  ار  اه  نآ  دنوادخ  ایند  نیمه  رد  دشاب ، مایتلا  لباق  ایند  نیا  رد  ناسنا  ياه  مخز  رگا  هک  دنا  هدومرف  مالـسلا ، مهیلع 
رظن رد  ندش  كاپ  نیا  يارب  زین  ینوگانوگ  ياه  هار 

ص:64

.106 107 دوه ، (( . 1 - ) 1
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دنوادخ ياهوراد  يرآ ، .دنا  هلمج  نآ  زا  ...و  هصغ  تبیصم و  یگتـسکشرو ، اب  لوپ  ندش  مگ  يرامیب ، هبوت ، هک  تسا  هدش  هتفرگ 
.تسا (1) نینچ  میروخ  یم  نانمشد  ناطیش و  زا  هک  ییاه  مخز  مایتلا  يارب 

نموم هانگ  هرافک  يرامیب :

.درک هیرگ  تسیرگن و  ترـضح  هب  رامیب  درم  .تفر  یـضیرم  تدایع  هب  نینموملاریما  هک  تسا  هدمآ  هغالبلا  جهن  ياه  تمکح  رد 
: شابن تحاران  دندومرف : ترضح 

(2) قاروألا .»  تح  اهتحی  و  تائیسلا ،  طحی  هنکل  هیف و  رجأ  ضرملا ال  نإف  »

.زییاپ رد  ناتخرد  گرب  شزیر  دننام  دوش ؛ یم  ناهانگ  شزیر  ببس  یلو  درادن ، يرجا  يرامیب  سفن 

دوش یم  راـمیب  ینموم  هعیـش  یتقو  دـنزیر ، یم  ناـکت  کـی  اـب  دـنوش و  یم  تسـس  ناـتخرد  گرب  زییاـپ  رد  هک  هنوگ  ناـمه  ینعی 
.دنزیر یم  تخرد  گرب  لثم  شناهانگ 

، تسا رتشیب  درد  تدـش  هک  اـه  بش  صوصخب  دـنوش ، یم  ضیرم  یتـقو  مدرم  زا  یـضعب  دـیامرف : یم  مالـسلا ، هیلع  قداـص ، ماـما 
یم نم  ندیـشک  درد  زا  یتذـل  هچ  يداد ؟ نم  هب  درد  همه  نیا  ارچ  هک  دـننک  یم  هرجاشم  ادـخ  اب  دـنور و  یم  رد  هروک  زا  یهاـگ 

هک نیبتاکلا  مارک  هب  دنوادخ  دوش ، ریگرد  ادخ  اب  شدرد  تدش  ببس  هب  هک  ام  نایعیـش  زا  یـضیرم  ره  دیامرف : یم  ماما   . ...و يرب ؟
، يرآ .دنـسیونب (3) حیبست  رکذ و  هرمز  رد  زین  ار  اه  يریگرد  نیا  شا  هدـنورپ  رد  هک  دـنک  یم  باطخ  دنـسیون  یم  ار  شا  هدـنورپ 

ناج یتخـس  اب  دوبن ، شیاود  تائالتبا  نیا  هک  دـنام  یمخز  رگا  لاح  دـننک ؛ یم  هجلاعم  ایند  رد  ییاـه  هماـنرب  نینچ  اـب  ار  يا  هدـع 
دندشن و كاپ  مه  زاب  رگا  .دنوش  تمایق  دراو  كاپ  ات  دنشک  یم  ییاهدرد  خزرب  رد  تروص ، نیا  ریغ  رد  .دننک  یم  ناشکاپ  ندنک 

، دندش تمایق  دراو  هنوگ  نامه 

ص:65

صیحمتلا باتک  و  ص 504 ، یسربط ، راونالا  ةاکشم  ص 446 و  نامه ، رد  فالتخا  یمک  اب  زین  ص 444 ، ج 2 ، یفاک ، (( . 1 - ) 1
یلالجو ال یتزعو  لجوزع : هللا  لاـق  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  لاـق : مالـسلا ، هیلع  هللا ، دـبع  یبأ  نع  : » ص 38 یفاکسا ،

امإو ۀـقزر  یف  قیـضب  امإو  هدـسج  یف  مقـسب  امإ  اهلمع ، ۀـئیطخ  لک  هنم  یفوتـسأ  یتح  همحرا  نأ  دـیرا  انأو  ایندـلا  نم  ادـبع  جرخا 
یتح هبذعا  نأ  دیرا  انأو  ایندلا  نم  ادبع  جرخا  ال  یلالجو ، یتزعو  .توملا  دنع  هیلع  تددـش  ۀـیقب  هیلع  تیقب  نإف  .هایند  یف  فوخب 

«، توملا اهب  هیلع  تنوه  ۀیقب  هیلع  تیقب  نإف  .هایند  یف  نمأب  امإو  همسج  یف  ۀحـصب  امإو  هقزر  یف  ۀعـسب  امإ  اهلمع  ۀنـسح  لک  هیفوا 
یتح ایندلا  یف  متهیل  نمؤملا  دبعلا  نإ  لوقی : مالـسلا  هیلع  هللا  دبع  ابأ  تعمـس  لاق : عیمج  نب  ورمع  نع  : » ص 445 ج 2 ، یفاک ، زین 

زع هللا  دارأ  اذإ  : » لاق مالـسلا ، هیلع  هللا ، دبع  یبأ  نع  دلاخ ، نب  يرـسلا  نع  : » ص 445 ج 2 ، نامه ، زین  هیلع ،» بنذ  الو  اـهنم  جرخی 
ص ج 2 ، نامه ، زین  ۀمایقلا ،» موی  اهب  یفاوی  یتح  هبونذ  هیلع  کسمأ  اءوس  دبعب  دارأ  اذإو  ایندلا  یف  هتبوقع  هل  لجع  اریخ  دبعب  لجو 

لعفی مل  نإف  مقـسلاب ، هـالتبا  بنذ  هلو  ادـبع  مرکی  نأ  هرمأ  نم  ناـک  اذإ  لـجو  زع  هللا  نإ  لاـق : مالـسلا ، هیلع  رفعج ، یبأ  نع  : » 444
«. بنذلا کلذب  هیفاکیل  توملا  هیلع  ددش  کلذ  هب  لعفی  مل  نإف  ۀجاحلاب  هالتبا  هل  کلذ 
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نإف کتائیـسل ، اظح  كاوکـش  نم  ناک  ام  هللا  لعج  :( » اهلتعا ۀـلع  یف  هباحـصأ  ضعبل  لاقو  : ) تمکح 42 هغالبلا ، جـهن  (( . 2 - ) 2
هللا نإو  .مادـقالاو  يدـیالاب  لمعلاو  ناسللاب  لوقلا  یف  رجالا  امنإو  .قاروالا  تح  اهتحیو  تائیـسلا ، طحی  هنکلو  هیف  رجأ  ـال  ضرملا 

«. ۀنجلا هدابع  نم  ءاشی  نم  ۀحلاصلا  ةریرسلاو  ۀینلا  قدصب  لخدی  هناحبس 
هیلع هللا  یلص  یبنلا  لاق  : » ص 166 يدنوار ، نیدلا  بطق  تاوعدلا ، ص 590 ؛ قودص ، خیش  یلامالا ، تیاور : نیا  هباشم  (( . 3 - ) 3

ج 2، یفاک ، زین  لجوزع ،» هبر  یقلی  یتح  امیقس  لازی  الأ  بحال  مقسلا  یف  هل  ام  ملع  ولو  مقسلا ، نم  هعزجو  نمؤملل  تبجع  : » هلآو
، بوشآرهـش نبا  بقانم ، زین  بنذ .» نم  هل  عدـی  ام  یتح  نمؤملاب  مغلاو  مهلا  لازی  ال  : » لاق مالـسلا ، هیلع  رفعج ، یبأ  نع  : » ص 446

املف نیـسحلا  هداع  یمحلا  دیدش  اضیرم  نا  هئابآ : نع  ثدـحی  مالـسلا ، هیلع  هللا ، دـبع  ابأ  تعمـس  نیعأ  نب  ةرارز  : » ص 210 ج 3 ،
هللاو نیسحلا : هل  لاقف  .مکنع  برهت  یمحلاو  اقح  اقح  هب  متیتوا  امب  تیضر  هل : لاقف  .لجرلا  نع  یمحلا  تراط  رادلا  باب  نم  لخد 

كرمأ نینمؤملا  ریمأ  سیلأ  لاق : کیبل ، لوقی : صخشلا  يرن  الو  توصلا  عمسن  اذإف  لاق : .انل  ۀعاطلاب  هرمأ  دقو  الإ  ائیـش  هللا  قلخ  ام 
زین یثیللا .» يداهلا  نب  دادـش  نب  هللادـبع  ضیرملا  ناکو  اذـه ؟ لاب  امف  هبونذـل  ةرافک  ینوکت  یکل  ابنذـم  وأ  اودـع  الإ  یبرقت  نأ ال 

ضیرملل هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  : » لاق مالسلا ، هیلع  میهاربا ، یبا  نعو  : » ص 345 ج 3 ، ینارحب ، ققحم  ةرضانلا ، قئادحلا 
هدـسج یف  وضع  لک  هضرم  عبتیو  هتحـص  یف  هلمعی  ناک  لضف  لک  هل  بتکیف  کلملا  یلاعت  هللا  رمأیو  ملقلا  هنع  عفری  لاـصخ : عبرا 

ص 346: ج 3 ، ینارحب ، ققحم  ةرـضانلا ، قئادـحلا  زین  هل .» اروفغم  شاع  شاع  ناو  هل  اروفغم  تاـم  تاـم  ناـف  هنم  هبونذ  جرختـسیف 
عجو هبیصی  انتعیش  نم  دحا  نم  ام  ناملس  ای  هل : لاقف  یـسرافلا  ناملـس  داع  هنا  :» مالـسلا مهیلع  یلع ، نع  هئابآ  نع  دمحم  نب  رفعج  »

: مالسلا هیلع  یلع  لاق  ریهطتلا ؟ الخ  رجا  کلذ  نم  ئش  یف  انل  سیلف  ناملس : هل  لاقف  .هل  ریهطت  عجولا  کلذو  هنم  قبس  دق  بنذب  الإ 
عجولا اماف  تاجردلا ، مکل  عفرتو  تانـسحلا  مکل  بتکت  امهب  هل  ءاعدلاو  یلاعت  هللا  یلا  عرـضتلاو  هیلع  ربصلاب  رجالا  مکل  ناملـس  ای 

«. ةرافکو ریهطت  وهف  ۀصاخ 
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.دـنهاوخ یم  ار  نانآ  تاجن  ادـخ  زا  مالـسلا ، مهیلع  همئا ، ریاس  نیـسح و  ماما  یبتجم و  ماما  نینموملاریما و  ارهز و  همطاف  ربمغیپ و 
.دیهد شتاجن  دیریگب و  دیهاوخ  یم  ار  سک  ره  تسد  دیامرف : یم  شیوخ  ربمایپ  هب  مه  ادخ 

همیرج اـت  دتـسرف  یم  خزود  هب  راـگدرورپ  ار  هدـع  نیا  .تسا  نیگنـس  ناـشمخز  هـک  دـننام  یم  يا  هدـع  زاـب  هـلحرم ، نـیا  زا  سپ 
يزاسزاب یعون  هانگ و  يدـیلپ  زا  ندـش  كاپ  يارب  مه  ندـش  یخزود  یتح  سپ ، .دـنوش  كاپ  اه  يدـیلپ  زا  دـننیبب و  ار  ناشلامعا 

.تسه تاجن  ناکما  مه  خزود  زا  لاح ، نیا  اب  .تسا  يدوجو 

نیموصعم هب  لسوت  اب  خزود  زا  تاجن 

ناشتسد اما  دنا ، جنر  رد  شتآ  زا  هک  دنتسه  یناسک  خزود ، رد  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا ، هیلع  قداص ، ماما  زا  یتیاور  رد 
! هدب تاجن  ار  ام  شتیب  لها  ربمایپ و  قح  هب  ایادخ  دنیوگ : یم  دننک و  یم  دنلب  اعد  هب  ار 

! روایب نوریب  ار  وا  داد ؛ مسق  یلع  همطاف و  ربمایپ و  قح  هب  ارم  یسک  خزود  زا  هک  دسر  یم  باطخ  لیئربج  هب  راگدرورپ  بناج  زا 

شوگ تنخـس  هب  يدرک ، یم  هعجارم  مدوخ  هب  راب  رازه  رگا  نم ، هدنب  هک  دـسر  یم  باطخ  دـنهد ، یم  تاجن  شتآ  زا  ار  وا  یتقو 
.منکن (1) در  ار  شا  هتساوخ  دهد ، مسق  همطاف  یلع و  ربمایپ و  قح  هب  ارم  سک  ره  هک  ما  هدرک  بجاو  دوخ  رب  اما  مداد ، یمن 

مالسلا هیلع  ادهشلادیس  هزمح  لتاق  یشحو ، تمادن 

، هیواعم ردام  نایفـسوبا و  رـسمه  هدنه ، مان  رانک  رد  شمان  هراومه  هک  تساه  تیـصخش  نیرتروفنم  زا  مالـسا ، خیرات  رد  یـشحو ،
دروآرد و ار  ناشرگج  درک و  هراپ  ار  ناشیا  مکش  تشک و  ار  ءادهشلادیس  هزمح  هنادرمناوجان  هک  تسا  یـسک  وا  .دوش  یم  هدروآ 

نز ندرگ  هب  دیشک و  خن  هب  درک و  هکت  هکت 

ص:66

نع : » ص 470 ج 8 ، ینارحب ، ققحم  ةرضانلا ، قئادحلا  ص 219 ؛ دیفم ، خیش  یلامالا ، ص 771 ؛ قودص ، خیش  یلامالا ، (( . 1 - ) 1
هتیب لهأو  دمحم  قحب  هللا  لأس  هنإ  مث  .ۀنس  نوعبس  فیرخلاو  افیرخ  نیعبـس  رانلا  یف  ثکم  ادبع  نإ  : » لاق مالـسلا ، هیلع  رفعج ، یبأ 

؟ رانلا یف  طوبهلاب  یل  فیکو  بر ، ای  لاق : .هجرخأف  يدـبع  یلإ  طبها  نأ  لیئربج  یلإ  هللا  یحوأف  .ینتمحر  اـمل  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
لیئربج طبهف  لاق : .نیجس  یف  بج  یف  هنإ  لاق : هعضومب ؟ یملع  امف  بر  ای  لاق : .امالسو  ادرب  کیلع  نوکت  نأ  اهترمأ  ینإ  هللا : لاق 

ام الول  یلالجو  یتزعو  لاقف  .بر  ای  یـصحأ  ام  لاق : رانلا ؟ یف  تثبل  مک  يدبع  ای  لجوزع : هللا  لاقف  هجرخأف  .ههجو  یلع  رانلا  یلع 
الإ هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هتیب  لهأو  دـمحم  قحب  دـحأ  ینلأسی  نأ ال  یـسفن  یلع  تمتح  ینکلو  رانلا  یف  کنأ  وه  تلطأل  هب  ینتلأـس 

«. مویلا کل  ترفغ  دقو  هنیبو  ینیب  ناک  ام  هل  ترفغ 
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بل درک ، عطق  ار  ناشیا  ياپ  تسد و  ياه  تشگنا  دروآرد ، ار  هزمح  مشچ  دیرب ، ار  ترـضح  ینیب  نینچمه  وا  .تخادنا  نایفـسوبا 
رظن رد  راک  نیا  يردـق  هب  .درک (1)  هلثم  ار  ترـضح  نآ  رکیپ  رـصتخم  نایب  هب  دیـشک و  نوریب  ار  شیاه  نادند  دـیرب و  ار  وا  ياه 

يادص هک  تسیرگ  نانچ  دـید  ار  ناشراوگرزب  يومع  ندـب  ربمغیپ  یتقو  هک  دـمآ  راوگان  ملـسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا ، ربمایپ 
.تشک دهاوخ  ار  شیرق  زا  نت  هزمح 70  یهاوخنوخ  هب  هک  دومرف  یتحاران  رس  زا  دیچیپ و  گنج  نادیم  رد  ناش  هلان 

، یتسار هب  (2) دیـشک !؟ یم  هچ  يارب  ار  رگید  رفن   69 هدوب ، رفن  کی  امـش  يومع  لتاق  تفگ : دـش و  لزان  لیئربج  لاح ، ناـمه  رد 
دبات و یمن  رب  زین  ار  دوخ  نانمشد  رب  ربمایپ  مشخ  هک  ییادخ  درب ؟ هانپ  وا  هناخ  زج  يا  هناخ  هب  دش و  دیماان  دوش  یم  ادخ  نیا  زا  ایآ 

: يدرک ادیپ  تسد  هکم  لها  هب  رگا  دیامرف  یم 

ُکَت ْمِْهیَلَع َو �ال  ْنَزَْحت  ّللِاب َو �ال 
�

ِه ّالِإ 
�

َكُْربَص  ا�م  ِْربْصا َو  َو  َنیِِربا�ّصِلل *  ٌْریَخ  َوَُهل  ُْمتْرَبَص  ِْنَئل  ِِهب َو  ُْمْتِبقوُع  ا�م  ِْلثِِمب  اُوِبقا�عَف  ُْمْتبَقا�ع  ْنِإ  «َو 
(3) َنُونِسُْحم .»  ْمُه  َنیِذَّلا  اْوَقَّتا َو  َنیِذَّلا  َعَم  ّللا 

�
َه َّنِإ  َنوُرُکْمَی *  ا�ّمِم  ٍْقیَض  ِیف 

تازاجم زا  دیزرو و  ییابیکش  رگا  و  دینک ، تازاجم  هدش  امش  هب  هک  یمتـس  دننام  هب  طقف  سپ  دیدرک ، تازاجم  ار  رگمتـس  رگا  و 
یهارمگ و رب  و  تسین ، ادـخ  قیفوت  هب  زج  وـت  ییابیکـش  و  نک ، ییابیکـش  .تسا و  رتـهب  نایابیکـش  يارب  راـک  نیا  دـیرذگب  ندرک 

یب .وشم  گنتلد  دـنریگ ، یم  راک  هب  هراومه  هک  یگنرین  زا  و  شاـبم ، نیگهودـنا  دـنهد  یم  ماـجنا  هک  ییاـهراک  ناـنآ و  تلـالض 
.دشاب یم  دنراکوکین  تهج  ره  زا  هک  یناسک  دندرک و  هشیپ  يراکزیهرپ  هک  یناسک  اب  ادخ  دیدرت ،

يارب هک  داد  هزاجا  هنیدم  نانز  هب  ربمغیپ  اریز  تسا ، هداد  يور  هزمح  يارب  مالسا  رد  تبیصم  رکذ  نیلوا  هک  مینک  هفاضا  مه  ار  نیا 
دای ار  هزمح  تبیصم  ناشیاهربنم  رتشیب  رد  زین  ترضح  دوخ  .دننک (4)  هیرگ  دنلب  دنلب  هزمح 

ص:67

یتح هلآو  هیلع  هللا  تاولص  هللا  لوسر  یضمو  ءادهشلا ) دیس  ةزمح  : ) ص 268 ج 1 ، یبرغم ، نامعن  یضاق  رابخألا ، حرش  (( . 1 - ) 1
مویلا کلذ  یف  امهنم  ناکو  لاتقلل  امهیلع  هللا  تاولـص  ةزمحو  یلع  مدقتو  نیکرـشملا  لبقتـساو  مهبتارم ، یلع  سانلا  ابعف  ادحا ، غلب 

هللا لوسر  اهبتر  یتلا  بتارملا  یف  ناک  نم  ۀـمیزهلا  يأر  املف  مهب  اومزهناـف  نیکرـشملا  لـتق  یف  اـنعمأو  اـمهلبق ، دـحأ  نم  ری  مل  اـم 
معطم نب  ریبجل  دبع  دوسالا  یشحو  مالـسلا  هیلع  ةزمح  یمرو  مئانغلا ، نوبلطی  اوبهذو  هنع  اوفـشکنا  هیدی  نیب  هلآو  هیلع  هللا  تاولص 

، دـحأ هل  موقی  ام  اذـه  هیفـسب  سانلا  دـهی  قروالا  لمحلا  لثم  سانلا  ضرع  یف  هتیأر  یـشحو : لاـق  .هلتقف  هاری ، ـال  ثیح  نم  ۀـبرحب 
ذإ کلذ  یلع  یناف  .هتهجاوم  یلع  ردقأ  نکأ  مل  ذإ  یناری  ثیح ال  نم  ۀبرحلاب  هیمرأف  یلا  وندیل  هنم  رجحب  لاق : وأ  ةرجشب  ترتتـساف 

ضفخت هما  تناکو  روظبلا -  ۀعطقم  نب  ای  یلا  مله  لاق : هیلإ  البقم  ةزمح  هآر  املف  هلازن ، دیری  هیلإ  ینقبـس  دق  يزعلا  دـبع  نب  عابـسب 
تلـسرأو یناری ، الوهو  اتیم  رخ  دقو  هیلع  فقوو  هسأر  یطخأ  امنأکف  فیـسلاب  هبرـضف  دسأ ، ۀلمح  ةزمح  هیلع  لمح  مث  يراوجلا - 

، کلذ نع  هلأسو  املسم ، ءاج  دقو  هلآو  هیلع  هللا  تاولص  هللا  لوسر  کلذب  یشحو  ربخی  .اتیم  طقـسف  لتقم ، یف  هتبـصأف  هیلإ ، ۀبرحلا 
يأرو هـنع ، هللا  یـضر  ةزمح  لـتق  اـملف  .كارأ  ـالف  کـهجو  ینع  بـیغ  یـشحو ، اـی  هـلآو : هـیلع  هللا  تاولـص  هللا  لوـسر  هـل  لاـقف 

هوحرجو هیدی  نیب  ناک  نم  اولتقف  هیلإ ، اوفلاخ  اوقرفتو  هنع  اوفـشکنا  دق  هلآو  هیلع  هللا  تاولـص  هللا  لوسر  باحـصأ  نأ  نوکرـشملا 
هیلع هللا  تاولص  هللا  لوسر  ناکو  .ۀبرض  نیتسو  افین  برضو  هسأر  یلع  ۀضیبلا  اومشهو  هتفش  اوملکو  یلفسلا ، ینمیلا  هتینث  اورـسکو 
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املو ةزمحب ) لیثمتلا  : ) ص 275 ج 1 ، رابخألا ، حرـش  .هنع -  سانلا  فشکناو  ةرخـص  یلع  فقوو  نیعرد  نیب  ذئموی  رهاظ  دق  هلآو 
نأ عطتـست  ملف  اهلکأتل ، اهتکالو  اهیف  یف  اهب  تمرف  هدبک ، نم  ۀعطق  تذـخأو  هنطب  ترقبف  دـنه ، هیلإ  تتأ  هنع  هللا  یـضر  ةزمح  لتق 

تناک ام  لاقف : .هلآو  هیلع  هللا  تاولـص  هللا  لوسر  کلذب  ربخاف  هب ، ثلثمو  .اهابأ  ردب  موی  لتق  هنال  کلذو  اهتظفلف ، ائیـش ، اهنم  علتبت 
ةزمح یلع  هلآو  هیلع  هللا  تاولـص  فقو  املو  .مالـسلا  هیلع  ةزمح  محل  اهمحل  طلاخ  دقو  منهج  ران  اهتباصأ  امل  اهتلکأ ، ولو  اهلکأتل ،

ا�م ِْلثِِمب  اُوِبقا�عَف  ُْمْتبَقا�ع  ْنِإ  َو  : ) لجوزع هللا  لزنإـف  .ـالجر  نیعبـسب  مهنم  نلثمـال  مهنم  یلاـعت  هللا  یننکمأ  نئل  لاـق : هب ، مهلیثمت  يأرو 
ادـبأ اهلثم  مکنم  اوبیـصی  نل  مهنإ  نیملـسملل : هلآو  هیلع  هللا  تاولـص  هللا  لوسر  لاقو  َنیِِربا�ّصِلل . )  ٌْریَخ  َوَُهل  ُْمتْرَبَص  ِْنَئل  ِِهب َو  ُْمْتِبقوُع 

.متیتوا مکسفنأ  نم  متنک  نإو 
: مالسلا هیلع  نسحلا  دمحم  یبا  لاق  : » ص395 ج78 ، راونالا ، راحب  ص 257 ؛ ج 2 ، يرون ، يازریم  لئاسولا ، كردتـسم  (( . 2 - ) 2

هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  قلق  لتق  امل  هنإف  لوسرلا ، دسأو  هللا ، دسأ  بلطملا ، دبع  نب  ةزمح  انمع  نیملسملا : نم  هیلع  یلـص  نم  لوأ  »
یکرـشم نم  الجر  نیعبـس  ةزمح  نم  ةرعـش  لکب  نلتقأل  اقح : هلوق  ناـکو  لاـقف  ةزمح  همع  یلع  هؤازعو  هربص  مدـعو  نزحو ، هلآو ،

ّللِاب َو �ال
�

ِه ّالِإ 
�

َكُْربَص  ا�م  ِْربْصا َو  َنیِِربا�ّصِلل َو  ٌْریَخ  َوَُهل  ُْمتْرَبَص  ِْنَئل  ِِهب َو  ُْمْتِبقوُع  ـا�م  ِلـْثِِمب  اُوِبقـا�عَف  ُْمْتبَقاـ�ع  ْنِإ  : » هیلإ هللا  یحوأـف  شیرق ،
هللا یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق : سابع  نبا  نع  : » ص377 ج12 ، نازیملا ، ریـسفت  زین  َنوُرُکْمَی . »  ا�ّمِم  ٍْقیَـض  ِیف  ُکَت  ْمِْهیَلَع َو �ال  ْنَزَْحت 
هللا لوسر  لاقف  .ۀیآلا  متبقاع  نإو  هللا  لزنأف  مهنم  الجر  نیعبـسب  نلثمأل  شیرقب  ترفظ  نئل  هب  لثمو  ةزمح  لتق  موی  ملـسو  هلآو  هیلع 

«. ۀلثملا نع  یهنو  ربصف  .بر  ای  ربصن  لب  ملسو : هلآو  هیلع  هللا  یلص 
ِْلثِِمب ِْهیَلَع  اوُدَتْعاَف  ْمُْکیَلَع  �يدَتْعا  ِنَمَف  ٌصا�ِصق  ُتا�مُرُْحلا  ِما�رَْحلا َو  ِرْهَّشلِاب  ُما�رَْحلا  ُرْهَّشلَا  : » 194 هرقب ، زین  . 128-126 لحن ، (( . 3 - ) 3

 « . َنیِقَّتُْملا َعَم  ّللا 
�

َه َّنَأ  اوُمَلْعا  ّللا َو 
�

َه اوُقَّتا  ْمُْکیَلَع َو  �يدَتْعا  اَم 
یلص هللا  لوسر  فرصنا  : »... ص 98 ج 20 ، راونألا ، راحب  زین  ص 183 ، ج 1 ، یسربط ، خیش  يدهلا ، مالعاب  يرولا  مالعإ  (( . 4 - ) 4

لوسر انیع  تقرقرتف  نهالتق ، یلع  حئاونلا  ءاکب  عمسف  رفظ ، ینبو  لهشألا  ینب  رودب  رمف  یلتقلا  نفد  نیح  ۀنیدملا  یلإ  هلآو  هیلع  هللا 
نیکبت ال  الاق : ریـضح  نب  دیـسأو  ذاعم  نب  دعـس  اهعمـس  املف  مویلا ، هل  یکاوب  ةزمح ال  نکل  لاق : مث  یکبو ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا 

دنع وهو  ةزمح  یلع  ۀـیعاولا  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا ، لوسر  عمـس  املف  .اهدعـستف  مالـسلا ، اهیلع  ۀـمطاف ، یتأت  یتح  اهمیمح  ةأرما 
، يرئاح يدهم  دمحم  یبوط ، هرجش  زین  نکسفنأب .» نتیـسآ  دقف  هللا  نکمحر  نعجرا  لاق : دجـسملا  باب  یلع  مالـسلا ، اهیلع  ۀمطاف ،
، هللا لوسر  انیع  تقرقرتف  نهالتق  یلع  حـئاونلا  ءاکب  عمـسف  راصنألا ، تاـتویب  ضعبب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  رمف  : » ص 287 ج 2 ،

یتأت یتح  اهمیمح  ةأرما  نیکبت  ال  لاق : ذاعم  نب  دعس  اهعمس  املف  .مویلا  هل  یکاوب  ةزمح ال  نکل  لاق : مث  یکبو  هلآو ، هیلع  هللا  یلص 
«. ةزمح یلع  ءاکبلا  یف  اهندعسی  نهو  ۀمطاف  دنع  ءاسنلا  نعمتجاف  .ةزمح  یلع  ءاکبلا  یف  اهدعستف  ۀمطاف 
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.دز مخز  ارم  رگج  یشحو  هک  دندومرف  یم  رایسب  دندرک و  یم  هیرگ  ناشیا  اب  مه  مدرم  دنتسیرگ و  یم  دندرک و  یم 

هب تبـسن  قح  تمحر  فطل و  نازیم  كرد  يارب  یبوخ  راـیعم  تسا و  زومآ  تربـع  بیجع و  رایـسب  یـشحو  نیمه  تشونرـس  اـما 
.تسا شناگدنب 

رد یشحو  .دیسر  مالسا  ربمایپ  تسد  هب  يا  همان  يزور  هک  دوب  هتشذگ  ادهشلادیس  هزمح  تداهـش  زا  لاس  شـش  خیراوت ، لقن  قبط 
ناملـسم دـهاوخ  یم  ملد  اما  متـشک ، شارخلد  عضو  نآ  هب  ار  امـش  يومع  نم  هک  تسا  تسرد  هک  دوب  هتـشون  ربمایپ  هب  دوخ  هماـن 

: دیوگ یم  ناقرف  هروس  رد  هک  اج  نآ  دناسرت ؛ یم  ارم  دوش و  یم  معنام  هک  تسه  نآرق  رد  يا  هیآ  لاح ، نیا  اب  .منک  هبوت  موش و 

(1) ًاما�ثَأ .» َْقلَی  َِکل�ذ  ْلَعْفَی  ْنَم  َنُونْزَی َو  ِّقَْحلِاب َو �ال  ّالِإ 
�

ّللا 
�

ُه َمَّرَح  ِیتَّلا  َسْفَّنلا  َنُوُلتْقَی  َرَخآ َو �ال  ًاه�لِإ  ّللا 
�

ِه َعَم  َنوُعْدَی  َنیِذَّلا �ال  «َو 

انز و  دنـشک ، یمن  قح  هب  زج  تسا  هدرک  مارح  ار  شنوخ  ادـخ  هک  ار  یـسک  و  دنتـسرپ ، یمن  ادـخ  اب  ار  يرگید  دوبعم  هک  ناـنآ  و 
.دسرب یتخس  رفیک  هب  دوش  بکترم  ار  لامعا  نیا  هک  یسک  و  دننک (2) ؛ یمن 

هب .تسا  هزمح  باـنج  اـه  نآ  زا  یکی  هک  ما  هتـشک  مدآ  مه  ما و  هدـیتسرپ  تب  مه  نم  هک  دوـب  هتـشون  ربماـیپ  يارب  وا  تقیقح ، رد 
مالسا هک  مناد  یم  هیآ  نیا  هب  هجوت  اب  اما  موش ، ناملسم  مهاوخ  یم  لاح ، .ما  هدرک  انز  ما  هتـسناوت  ات  مه  هکم  یگنهرف  عضو  ببس 

؟ منکب دیاب  هچ  لاح ، .دینک  یمن  لوبق  ارم 

: دیسیونب یشحو  باوج  رد  دیامرف  یم  دنوادخ  درک : ضرع  ربمایپ  هب  دش و  لزان  لیئربج  دش ، مامت  همان  یتقو 

(3) ًامیِظَع .» ًاْمثِإ  �يرَْتفا  ِدَقَف  ّللِاب 
�

ِه ْكِرُْشی  ْنَم  ُءا�شَی َو  ْنَِمل  َِکل�ذ  َنوُد  ا�م  ُرِفْغَی  ِِهب َو  َكَرُْشی  ْنَأ  ُرِفْغَی  ّللا �ال 
�

َه َّنِإ  »

يارب ار  نآ  ریغ  و  دزرمآ ، یمن  ار  دوش  هدیزرو  كرش  وا  هب  هک  نیا  ادخ  ًاملسم ،

ص:68

.68 ناقرف ، (( . 1 - ) 1
زا دـعب  ار  انز  دـنوادخ  هک  میوگن  دـنناد  یم  يداـع  ناـهانگ  فیدر  رد  ار  اـنز  هک  یناـسک  يارب  ار  هتکن  نیا  تسا  غیرد  (( . 2 - ) 2

( فلوم  ) .دراد رارق  یشک  مدآ  یتسرپ و  تب  زا  دعب  تسا و  نیگنس  یلیخ  انز  هانگ  ینعی  تسا ؛ هداد  رارق  یشک  مدآ  كرش و 
َّلَـض ْدَـقَف  ّللِاب 

�
ِه ْكِرُْـشی  ْنَم  ُءا�شَی َو  ْنَِمل  َِکل�ذ  َنوُد  ا�م  ُرِفْغَی  ِِهب َو  َكَرُْـشی  ْنَأ  ُرِفْغَی  ـ�ال  ّللا 

�
َه َّنِإ   » 116 ءاسن ، زین  . 48 ءاسن ، (( . 3 - ) 3

« . ًادیَِعب ًال�الَض 
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.تسا هدش  بکترم  ار  یگرزب  هانگ  ًاملسم  دروایب ، كرش  ادخ  هب  هک  ره  .دزرمآ و  یم  دهاوخب  هک  سک  ره 

.دشخب یمن  دنک  ادیپ  همادا  رگا  ار  كرش  یلو  دشخب ، یم  ار  یشک - مدآ  انز و  یتسرپ و  تب  هلمج  زا  یهانگ -  ره  دنوادخ 

.میایب امـش  يوس  هب  نم  دراذگ  یمن  ءاشی » نمل   » ترابع مه  هیآ  نیا  رد  تشون : ناشیا  خساپ  رد  دیـسر  یـشحو  هب  ربمایپ  همان  یتقو 
! دشخبب ارم  دهاوخن  ادخ  دیاش  هک  نآ  لاح  .مشخب  یم  مهاوخب  ار  سک  ره  دیوگ  یم  ادخ  نوچ 

: تسرفب شیارب  ار  هیآ  نیا  راب  نیا  تفگ : دش و  لزان  لیئربج  هرابود  دیسر ، ربمایپ  هب  هک  یشحو  همان 

(1) ًامیِحَر .» ًاروُفَغ  ّللا 
�

ُه َنا�ک  ٍتا�نَسَح َو  ئِّیَس 
ْمِِهتا� ّللا 

�
ُه ُلِّدَُبی  َِکئ�لْوُأَف  ًاِحلا�ص  ًالَمَع  َلِمَع  َنَمآ َو  َبا�ت َو  ْنَم  ّالِإ 

�
»

ادخ و  دنک ؛ یم  لیدبت  اه  یبوخ  هب  ار  ناشیاه  يدب  ادخ  هک  دـنهد ، ماجنا  هتـسیاش  راک  دـنروآ و  نامیا  دـننک و  هبوت  هک  نانآ  رگم 
.تسا نابرهم  هدنزرمآ و  رایسب 

اجک زا  احلاص .» المع  لمع   » ترابع اـصوصخم  تسا ، نیگنـس  زین  هیآ  نیا  طیارـش  تشون : خـساپ  رد  دیـسر  یـشحو  هب  هماـن  یتقو 
؟ مهد ماجنا  تیفیک  نامه  هب  دهاوخ  یم  دنوادخ  هک  ار  یحلاص  لمع  نآ  مناوتب  نم  هک  مولعم 

: دیتسرفب یشحو  يارب  ار  هیآ  نیا  راب  نیا  تفگ : دش و  لزان  لیئربج  هرابود ،

(2) ُمیِحَّرلا .»  ُروُفَْغلا  َوُه  ُهَّنِإ  ًاعیِمَج  َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  ّللا 
�

َه َّنِإ  ّللا 
�

ِه ِهَمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَت  ْمِهِسُْفنَأ �ال  �یلَع  اُوفَرْسَأ  َنیِذَّلا  َيِدا�بِع  ا�ی  ُْلق  »

یم ار  ناهانگ  همه  ادخ  ًانیقی  دیوشن ، دیمون  ادـخ  تمحر  زا  دـیدرک ! يور  هدایز  دوخ  رب  هانگ  باکترا  اب  هک  نم  ناگدـنب  يا  وگب :
.تسا نابرهم  هدنزرمآ و  رایسب  وا  اریز  دزرمآ ؛

هچ يارب  دشخب ؟ یمن  ار  وت  دنوادخ  هک  يراد  رارصا  ردق  نیا  ارچ  ینعی 

ص:69

.70 ناقرف ، (( . 1 - ) 1
.53 رمز ، (( . 2 - ) 2
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وا يوس  هب  هک  تسا  هتـسب  وت  ناهانگ  ندیزرمآ  يارب  دنوادخ  تسد  رگم  دوش ؟ یمن  ییوگ  یم  ارچ  يدرـسلد ؟ دـیماان و  ردـق  نیا 
حالـصا دـشر و  رد  نآ  تخانـش  هدـش و  هراـشا  نآ  هب  رمز  هکراـبم  هروـس  رد  هک  تسا  یمهم  تـقیقح  نـیا  (1) يدرگ ؟ یمن  زاـب 

.تساشگهار رایسب  رشب  یگدنز 

ص:70

ملف قتعی ، نأ  هلتق  یلع  هل  لعج  دـق  ناکو  ةزمح  لـتق  اـمل  هنأ  ص 428 « : ج 2 ، يرئازج ، هللا  تمعن  دیـس  نیهاربـلا ، رون  (( . 1 - ) 1
يذلا یلع  انمدن  دق  انأ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلإ  اوبتکف  هباحـصأو ، وه  هعینـص  یلع  مدن  ۀـکم  مدـق  املف  .کلذـب  هل  فوی 
َنُوُلتْقَی َرَخآ َو �ال  ًاه�لِإ  ّللا 

�
ِه َعَم  َنوُعْدَـی  َنیِذَّلا �ال  َو   » ۀـکمب تنأو  لوقت  كانعمـس  انأ  الا  مالـسالا  نع  اـنعنمی  سیلو  هانعنـص ، اـم  یلع 

هذـه الولف  انینزو ، هللا  مرح  یتلا  سفنلا  انلتقو  رخآ  اـهلإ  هللا  عم  اـنوعد  دـقو  ناـتیآلا »  َنُونْزَی ،  ـ�ال  ِّقَْحلاـِب َو  ّـالِإ 
�

ّللا 
�

ُه َمَّرَح  ِیتَّلا  َسْفَّنلا 
.هباحصأو یـشحو  یلإ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اهب  ثعبف  ۀیآلا ،» ًاِحلا�ص  َلِمَع  َنَمآ َو  َبا�ت َو  ْنَم  ّالِإ 

�
ۀیآلا «  تلزنف  كانعبتال ،

ْنَأ ُرِفْغَی  ّللا �ال 
�

َه َّنِإ   » لزنف .ۀـیآلا  هذـه  لهأ  نم  نوکن  الف  احلاص ، لمعن  ـال  نأ  فاـخن  دـیدش  طرـش  اذـه  نا  هیلإ  اوبتک  اـهوأرق  اـملف 
ا�ی  » لزنف .هتئیـشم  لهأ  نم  نوکن  نأ ال  فاخن  انأ  هیلإ  اوثعبف  اهوأرقف ، مهیلإ  اهب  ثعبف  ُءا�شَی . » ْنَِمل  َِکل�ذ  َنوُد  ـا�م  ُرِفْغَی  ِِهب َو  َكَرُْـشی 
وه لخد  اهوأرق  املف  .مهیلإ  اـهب  ثعبف  ًاـعیِمَج » َبُونُّذـلا  ُرِفْغَی  ّللا 

�
َه َّنِإ  ّللا 

�
ِه ِهَمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَت  ـ�ال  ْمِهِـسُْفنَأ  �یلَع  اُوفَرْـسَأ  َنیِذَّلا  َيِدـا�بِع 

املف ةزمح ؟ تلتق  فیک  ینربخأ  یـشحول : لاق  مث  .مهنم  لبقف  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلإ  اوعجرو  مالـسالا ، یف  هباحـصأو 
هیلع هللا  یلص  هنأ  رخآ  ربخ  یفو  تام .» نأ  یلإ  اهب  ناکو  ماشلاب  کلذ  دعب  یـشحو  قحلف  ینع ، کهجو  بیغ  کحیو ! لاق : هربخأ 

نبالاف تنبو ، نبا  هل  تام  معن ، لاقف : اعـصرو ، اقرخ  هیف  تیأر  یـشحو : لاق  هیف ؟ تیأر  ام  ةزمح  بلق  تجرخأ  امل  کنأ  هلأس  هلآو 
کتیأر اذإ  ینکلو  دوقحب  تسل  لاقف : دوقحو ، یبن  یـشحولا : لاقف  ینع ، کـهجو  بیغ  هل : لاـق  مث  هتعـصر ، ۀـنبالاو  بلقلا ، قرخ 

سواط نبال  دوعسلا  دعس  باتک  یف  : » ص 33 ج 4 ، يزیوح ، نیلقثلا ، رون  ریـسفت  زین  ماشلا ،» یلإ  بهذف  ةزمحب ، ینزح  یلع  ددـجت 
هلتق املف  هقتعی ، نا  ةزمح  لتق  وه  نا  یـشحو  همـالغل  لـفون  نب  یـسیع  نب  معطم  لـعج  اـمل  لاـق : یبلکلا  ریـسفت  نع  ـالقن  هللا  همحر 

نا کباتک  یف  أرقت  كانعمـس  اننا  الا  کنید  نم  انعنمی  ام  هنا  مالـسلا : هیلع  یبنلا  یلإ  ۀعامجو  یـشحو  ثعبف  .هقتعی  مل  ۀکم  اومدقو 
: یلاعت هلوقب  مهیلإ  ثعبف  هلک ، اذـه  انلعف  دـق  نحنو  باذـعلا ، یف  دـلخیو  اماثآ  قلی  ینزیو  سفنلا  لتقیو  رخآ  اهلإ  هللا  عم  وعدـی  نم 
ا�م ُرِفْغَی  ِِهب َو  َكَرُْـشی  ْنَأ  ُرِفْغَی  ّللا �ال 

�
َه َّنِإ   ) مهیلإ ثعبف  احلاص ، لمعن  الأ  فاخن  اولاقف : ًاـِحلا�ص ) ًـالَمَع  َلِـمَع  َنَمآ َو  َبـا�ت َو  ْنَم  ّـالِإ 

�
)

ِهَمْحَر ْنِم  اوُطَنْقَت  ْمِهِسُْفنَأ �ال  �یلَع  اُوفَرْـسَأ  َنیِذَّلا  َيِدا�بِع  ا�ی  : ) مهیلإ ثعبف  ۀیـشملا  یف  لخدن  الا  فاخن  اولاقف : ُءا�شَی ) ْنَِمل  َِکل�ذ  َنوُد 
بیغ هیلع : هللا  ناوـضر  ةزمح  لـتاق  یـشحول  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبـنلا  لاـقف  اوملـساو  اوؤاـجف  ًاـعیِمَج ) َبُونُّذـلا  ُرِفْغَی  ّللا 

�
َه َّنِإ  ّللا 

ـ�
ِه

«. یبلکلا رکذ  اذکه  .تامف  ماشلاب  قحلف  لاق : کیلإ ، رظنلا  عیطتسأ  یننإف ال  .ینع  کهجو 
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ناطیش ياه  همانرب  تخانش  ناسنا و  - 5

هراشا
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نعلو نیرهاطلا ، هلآو  دّمحم  یلع  ّلصو  نیلسرملاو  ءایبنألا  عیمج  یلع  هللا  یّلـصو  نیملاعلا  بر  دمحلا هللا  .میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
.نیعمجا مهئادعا  یلع 

هب قح  تمحر  ياهرد  مامت  دوش ، باجح  راهچ  راچد  ناسنا  رگا  هک  دنا  هدومرف  مالسلا ، مهیلع  تیب ، لها  نآرق ، تایآ  هب  تیانع  اب 
اریز تسین ؛ شیارب  یتاجن  هار  دنام و  یم  ریـسا  دبا  ات  باجح  راهچ  نیا  رد  وا  هک  تسین  انعم  نادـب  نیا  اما  دوش ، یم  هتـسب  وا  يور 

« هبانا  » میرک نآرق  ریبعت  هب  هار  نیا  هک  هداد  رارق  یتاجن  هار  دنتسه  اه  باجح  نیا  راچد  هک  نانآ  يارب  قح  ترـضح  كرابم  دوجو 
ماقم نیا  رد  .دننک  ور  ادخ  هب  هرابود  دنـشاب و  نیگمغ  دنا  هدرک  تشپ  ادخ  هب  هک  نیا  زا  مدرم  هک  تسا  نیا  هبانا  زا  دارم  .تسا (1)

.دننک یم  ادیپ  تاجن  دوش و  یم  زاب  اه  نآ  يور  هب  هتسب  ياهرد  همه  هک  تسا 

؟ دنمادک اه  باجح  نیا 

: دنرارق نیا  زا  میرک  نآرق  میلاعت  ساسا  رب  باجح  راهچ  نیا 

ناطیش لوا : باجح 

نایم هک  تسا  ینمشد  ناطیش  میتشاد ، نایب  لبق  ياهراتفگ  رد  هک  نانچمه 

ص:81

 « . - ُبِیُنی ْنَم  ّالِإ 
�

ُرَّکَذَـتَی  ا�م  ًاقْزِر َو  ِءا�مَّسلا  َنِم  ْمَُکل  ُلِّزَُنی  ِِهتا�یآ َو  ْمُکیُِری  يِذَّلا  َوُه  : » 13 رفاغ ، هب : تسا  هراشا  تشون .  یپ  (( 1 - ) 1
َنیِّدلا اوُمِیقَأ  ْنَأ  �یسیِع  �یسُوم َو  َمیِها�ْربِإ َو  ِِهب  ا�ْنیَّصَو  ا�م  َْکَیلِإ َو  ا�ْنیَحْوَأ  يِذَّلا  ًاحُون َو  ِِهب  ی�ّصَو  ا�م  ِنیِّدلا  َنِم  ْمَُکل  َعَرَـش  : » 13 يروش ،
َنیِذَّلا ُلوُقَی  َو  : » 27 دعر ، ُبِیُنی - . »  ْنَم  ِْهَیلِإ  يِدْهَی  ُءا�شَی َو  ْنَم  ِْهَیلِإ  ِیبَتْجَی  ّللا 

�
ُه ِْهَیلِإ  ْمُهوُعْدَت  ا�م  َنیِکِرْشُْملا  یَلَع  َُربَک  ِهِیف  اُوقَّرَفَتَت  َو �ال 

ْنَأ �یلَع  َكا�دَـها�ج  ْنِإ  َو  : » 15 نامقل ، َبا�نَأ - . »  ْنَم  ِْهَیلِإ  يِدـْهَی  ُءاـ�شَی َو  ْنَم  ُّلُِـضی  ّللا 
�

َه َّنِإ  ْلـُق  ِهِّبَر  ْنِم  ٌهَیآ  ِْهیَلَع  َلِْزنُأ  ـ�ال  َْول  اوُرَفَک 
ا�ِمب ْمُُکئِّبَنُأَف  ْمُکُعِجْرَم  ََّیلِإ  َُّمث  ََّیلِإ  َبا�نَأ  ْنَم  َلِیبَس  ِْعبَّتا  ًافوُْرعَم َو  ا�ْینُّدـلا  ِیف  ا�مُْهبِحا�ص  ا�مُهْعُِطت َو  �الَف  ٌْملِع  ِِهب  ََکل  َْسَیل  ـا�م  ِیب  َكِرُْـشت 

 «. َنُولَمْعَت ُْمْتنُک 
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هب دوجوم  نیا  زا  اهراب  دیجم  نآرق  ور ، نیا  زا  .دسرب  ناسنا  هب  قح  تاضویف  رون  دراذگ  یمن  دوش و  یم  هلـصاف  راگدرورپ  ناسنا و 
: هیآ نیا  رد  هلمج ، زا  .تسا (1)  هدرک  دای  نیبم » ٌودع  »

(2) ٌنِیبُم .»  ٌّوُدَع  ْمَُکل  ُهَّنِإ  َنا�ْطیَّشلا  اوُُدبْعَت  ْنَأ �ال  َمَدآ  ِیَنب  ا�ی  ْمُْکَیلِإ  ْدَهْعَأ  َْمل  «َأ 

؟ تسامش يارب  يراکشآ  نمشد  دیدرت  یب  وا  هک  دیتسرپم  ار  ناطیش  هک  مدرکن  شرافس  امش  هب  ایآ  مدآ ! نادنزرف  يا 

.تسا تیـصو  شرافـس و  يانعم  هب  هکلب  تسین ، دادرارق  نامیپ و  يانعم  هب  رگید  دیآ  یم  یلا »  » رانک دـهع »  » هملک یتقو  نآرق ، رد 
تدابع ار  وا  دیربن و  نامرف  ناطیش  زا  هک  مدرکن  تیصو  شرافـس و  مدآ  نادنزرف  امـش  هب  ایآ  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  بیترت ، نیدب 

؟ تسامش راکشآ  نمشد  وا  دیدرت  یب  هک  دینکن  یگدنب  و 

مه هک  تسا  یشکرس  دوجوم  نامه  ناطیش  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دشابن ؟! ناطیش  عبات  هک  هدش  شرافـس  ناسنا  هب  ردقچ  یتسار ، هب 
راک هب  يراک  درک و  یم  دودحم  ادخ  اب  ندوب  دـض  رد  ار  شدوخ  اهنت  وا  رگا  دزاسب ؟ ادـخ  دـض  دـهاوخ  یم  مه  تسادـخ و  دـض 

هک یسابل  ره  رد  دوجوم  نیا  هک  تسا  نیا  هلئسم  یلو  دمآ ، یمن  مزال  مه  یشرافس  دوبن و  راک  رد  یلکـشم  تشادن ، مدآ  نادنزرف 
نامز رد  دیزی ؛ لکـش  هب  مالـسلا ، هیلع  ءادهـشلادیس ، ترـضح  نامز  رد  ناطیـش  لاثم ، يارب  .دزیخ  یم  رب  ناسنا  اب  ینمـشد  هب  دشاب 

ياسؤر تروص  هب  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  ادـخ ، لوسر  كرابم  دوجو  نامز  رد  و  دورمن ؛ تروص  هب  مالـسلا ، هیلع  میهاربا ، ترـضح 
دوخ هکلب  ناطیـش  دـیرم  اـی  ناطیـش  بزح  هن  دوـش ! تقد   ) تسا هدرک  ریبـعت  نیطایـش  هب  اـه  نآ  زا  نآرق  هک  دوـب  هدـش  رهاـظ  هکم 

(: ناطیش

ُهُولَعَف ا�م  َکُّبَر  َءا�ش  َْول  ًاروُرُغ َو  ِلْوَْقلا  َفُرْخُز  ٍضَْعب  �یلِإ  ْمُهُـضَْعب  یِحُوی  ِّنِْجلا  ِْسنِْإلا َو  َنیِطا�یَـش  اوُدَـع  ٍِّیبَن  ِّلُِکل  ـا�ْنلَعَج  َِکل�ذَـک  «َو 
(3) َنوُرَتْفَی .»  ا�م  ْمُهْرَذَف َو 

هک میداد ، رارق  نج  سنا و  نیطایش  زا  ینانمشد  يربمایپ  ره  يارب  هنوگ  نیا  و 

ص:82

َْمل َأ  : »... 22 فارعا ، زین  ٌنِیبُم ؛ »  ٌّوُدَـع  ْمَُکل  ُهَّنِإ  ِنا�ْطیَّشلا  ِتا�وُطُخ  اوُِعبَّتَت  ـ�ال  َو  : »... 142 ماعنا ، 208 ؛ هرقب ، زین  168 ؛ هرقب ، (( . 1 - ) 1
َِکتَوْخِإ �یلَع  َكا�یْؤُر  ْصُـصْقَت  َّیَُنب �ال  ا�ی  َلا�ق  : » 5 فسوی ، ٌنِیبُم ؛ »  ٌّوُدَـع  ا�مَُکل  َنا�ْطیَّشلا  َّنِإ  ا�مَُکل  ُْلقَأ  ِهَرَجَّشلا َو  اَـمُْکِلت  ْنَع  اـ�مُکَْهنَأ 

َنِم َنا�ک  َسِیْلبِإ  ّالِإ 
�

اوُدَجَـسَف  َمَدِآل  اوُدُجْـسا  ِهَِکئ�الَْمِلل  ا�ْنُلق  ْذِإ  َو  : » 50 فهک ، ٌنِیبُم ؛ »  ٌّوُدَع  ِنا�ْسنِْإِلل  َنا�ْطیَّشلا  َّنِإ  ًادـْیَک  ََکل  اوُدـیِکَیَف 
ا�ذ�ه َّنِإ  ُمَدآ  ا�ی  ا�ْنلُقَف  : » 117 هط ، ًالََدب ؛ » ّظِلل 

�
َنیِِملا َْسِئب  ٌّوُدَع  ْمَُکل  ْمُه  ِینوُد َو  ْنِم  َءا�ِیلْوَأ  ُهَتَّیِّرُذ  ُهَنوُذِخَّتَتَف َو  ِهِّبَر َأ  ِْرمَأ  ْنَع  َقَسَفَف  ِّنِْجلا 

ِْنیَلُجَر ا�هِیف  َدَجَوَف  ا�ِهلْهَأ  ْنِم  ٍهَْلفَغ  ِنیِح  �یلَع  َهَنیِدَْملا  َلَخَد  َو  : » 15 صصق ، �یقْشَتَف ؛ »  ِهَّنَْجلا  َنِم  ا�مُکَّنَجِرُْخی  �الَف  َکِجْوَِزل  ََکل َو  ٌّوُدَع 
ِلَمَع ْنِم  ا�ذ�ه  َلا�ق  ِْهیَلَع  �یضَقَف  �یسُوم  ُهَزَکَوَف  ِهِّوُدَع  ْنِم  يِذَّلا  یَلَع  ِِهتَعیِش  ْنِم  يِذَّلا  ُهَثا�غَتْساَف  ِهِّوُدَع  ْنِم  ا�ذ�ه  ِِهتَعیِـش َو  ْنِم  ا�ذ�ه  ِن�الِتَتْقَی 

؛ » ِریِعَّسلا ِبا�حْـصَأ  ْنِم  اُونوُکَِیل  َُهبْزِح  اوُعْدَی  ا�مَّنِإ  اوُدَع  ُهوُذِـخَّتاَف  ٌّوُدَـع  ْمَُکل  َنا�ْطیَّشلا  َّنِإ  : » 6 رطاف ، ٌنِیبُم ؛ »  ٌّلِضُم  ٌّوُدَـع  ُهَّنِإ  ِناـ�ْطیَّشلا 
ْمَُکل ُهَّنِإ  ُنا�ْطیَّشلا  ُمُکَّنَّدُصَی  َو �ال  : » 62 فرخز ، ٌنِیبُم ؛ »  ٌّوُدَع  ْمَُکل  ُهَّنِإ  َنا�ْطیَّشلا  اوُُدبْعَت  ْنَأ �ال  َمَدآ  ِیَنب  ا�ی  ْمُْکَیلِإ  ْدَهْعَأ  َْمل  َأ  : » 60 سی ،
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 « . َنیِعَمْجَأ ْمُهَّنَیِوْغَُأل  َِکتَّزِِعبَف  َلا�ق  : » ص 82 ٌنِیبُم ؛ »  ٌّوُدَع 
.60 سی ، (( . 2 - ) 2

« . ًاریِصَن ًایِدا�ه َو  َکِّبَِرب  �یفَک  َنیِمِرْجُْملا َو  َنِم  اوُدَع  ٍِّیبَن  ِّلُِکل  ا�ْنلَعَج  َِکل�ذَک  َو  : » 31 ناقرف ، زین  112 ؛ ماعنا ، (( . 3 - ) 3
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یم تراـگدرورپ  رگا  و  دـننک ، یم  ءاـقلا  رگیدـکی  هب  دنـسپلد  هتـسارآ و  رهاـظ  هب  یلو  لـطاب  يراـتفگ  هراوـمه  مدرم  بـیرف  يارب 
.راذگاو دنفاب  یم  مه  هب  غورد  هب  ار  هچنآ  نانآ و  سپ  .دندرک  یمن  نینچ  تساوخ 

یهلا ناربمغیپ  زا  يربمغیپ  ره  هکلب  دنا ، هدشن  وت  محازم  طقف  نیطایـش  هک  دهد  یم  يرادلد  ار  شیوخ  ربمغیپ  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ 
تمحازم هکلب  دنتـشادن ، یـسرتسد  اه  نآ  هب  نوچ  دـندش ، یمن  ناربمایپ  دوخ  محازم  نیطایـش  هتبلا ، .تسا  هتـشاد  ار  ناـمحازم  نیا 

یم ناشن  ههاریب  ناـشاه  هسوسو  اـب  مدرم  هب  ار  یهلا  میقتـسم  هار  دـیجم  نآرق  هدومرف  هب  هک  دوب  نیا  دنتـشاد  اـه  نآ  هک  یکاـنرطخ 
هب یهاگ  هک  مدرم  زا  یـضعب  تانیقلت  مه ، ام  راـگزور  رد  .دسر (1)  یمن  ییاج  هب  تسا و  یفارحنا  هداج  نیا  دـنتفگ  یم  دـنداد و 

طابترا رد  تیب  لها  اب  همه  نیا  دش ؟ هچ  یتفرگ  هزور  همه  نیا  يدیـسر ؟ اجک  هب  يدناوخ  زامن  همه  نیا  دـنیوگ : یم  نّیدـتم  دارفا 
دنرادن یفاک  ییانیب  نآرق  هب  تبسن  قح و  هار  هب  تبسن  هک  نانآ  رد  اه  هسوسو  نیا  .تسا  باب  نیمه  زا  ...و  يدیـسر ؟ هچ  هب  يدوب 

: دنیوگ یم  یتالاوس  نینچ  خساپ  رد  دیجم ، نآرق  هدومرف  هب  دنراد ، تریصب  ییانیب و  هک  هدع  نآ  اما  دنک ، یم  رثا 

(2) َنیِقَّتُْملا .»  ُرا�د  َمِْعَنل  ٌْریَخ َو  ِهَرِخْآلا  ُرا�َدل  ٌهَنَسَح َو  ا�ْینُّدلا  ِهِذ�ه  ِیف  اُونَسْحَأ  َنیِذَِّلل  ًاْریَخ  اُولا�ق  ْمُکُّبَر  َلَْزنَأ  ا�ذ  ا�م  اْوَقَّتا  َنیِذَِّلل  َلِیق  «َو 

رـسارس تسا و  رگ  تیادـه  نآرق  هک   ] ار ریخ  دـنیوگ : درک ؟ لزان  يزیچ  هچ  ناتراگدرورپ  دـنیوگ : ناراکزیهرپ  هب  هک  یماـگنه  و 
رتهب ترخآ  يارـس  انامهو  تسایند ، نیا  رد  ییوکین  شاداپ ]  ] دندرک یکین  هک  یناسک  يارب  درک .] لزان  تسا ، یهلا  یحو  شتایآ 

! تسوکین هچ  ناراکزیهرپ  يارس  و  تسا ،

هداتـسرف ام  يارب  ار  اه  یبوخ  همه  وا  دـنیوگ : یم  اه  نآ  هداتـسرف ؟ ورف  هچ  هدرک و  هچ  امـش  يارب  ادـخ  رگم  دنـسرپ : یم  نیطاـیش 
و یتسه ، ملاع  رد  یگدـنز  نآرق ، ناربمغیپ ، ایوگ ، نابز  ملاس ، بوچراچ  ملاس ، تسوپ  ملاس ، لقع  ملاس ، مشچ  ملاس ، ندـب  تسا :

برق ماقم  ءاقل و  گرم  زا  سپ 

ص:83

ا�ّمَع ٍِلفا�ِغب  ّللا 
�

ُه اَم  ُءا�دَهُـش َو  ُْمْتنَأ  ًاجَوِع َو  ا�هَنوُْغبَت  َنَمآ  ْنَم  ّللا 
�

ِه ِلِیبَس  ْنَع  َنوُّدُصَت  َِمل  ِبا�تِْکلا  َلْهَأ  ا�ی  ُْلق  : » 99 نارمع ، لآ  (( . 1 - ) 1
َو : » 86 فارعا ، َنوُِرفا�ک ؛ »  ِهَرِخْآلِاب  ْمُه  ًاجَوِع َو  ا�هَنوُْغبَی  ّللا َو 

�
ِه ِلِیبَس  ْنَع  َنوُّدُصَی  َنیِذَّلا  : » 19 دوه ، زین  44 ؛ فارعا ، زین  َنُولَمْعَت ؛ » 

اوُرُْظنا ْمُکَرَّثَکَف َو  ًالِیلَق  ُْمْتنُک  ْذِإ  اوُرُکْذا  ًاجَوِع َو  ا�هَنوُْغبَت  ِِهب َو  َنَمآ  ْنَم  ّللا 
�

ِه ِلـِیبَس  ْنَع  َنوُّدُـصَت  َنوُدِـعُوت َو  ٍطا�رِـص  ِّلُِـکب  اوُدـُعْقَت  ـ�ال 

ًاجَوِع ا�هَنوُْغبَی  ّللا َو 
�

ِه ِلِیبَس  ْنَع  َنوُّدُصَی  ِهَرِخْآلا َو  یَلَع  ا�ْینُّدلا  َها�یَْحلا  َنوُّبِحَتْـسَی  َنیِذَّلَا  : » 3 میهاربا ، زین  َنیِدِـسْفُْملا ؛ »  ُهَِبقا�ع  َنا�ک  َْفیَک 
« . ٍدیَِعب ٍل�الَض  ِیف  َِکئ�لوُأ 

.30 لحن ، (( . 2 - ) 2
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َلِْزنُأ ا�م  : » دییوگب هوای  هب  امش  ات  تسا  هداتسرفن  هک  هداتسرف  یم  ام  يارب  دیاب  دنوادخ  ار  ریخ  مادک  ...ءایبنا ؛ اب  ینیـشنمه  تشهب و  و 
؟»  ْمُکِّبَر ْنِم  ْمُْکَیلِإ 

یم مگ  ار  قح  هار  سنا  نج و  نیطایـش  ياه  يرگ  هسوسو  اب  دنرادن و  ار  تریـصب  نیا  مدرم  همه  اما  تسا ، ریـصب  مدرم  خساپ  نیا 
ادخ نانآ و  نیب  ناطیـش  بیترت ، نیدب  دـنرب و  یم  نآ  زا  دـنوش و  یم  رود  تاریخ  همه  زا  تیاهن ، رد  دـنوش و  یم  درـسلد  دـننک و 

.دسر یمن  اه  نآ  هب  يرهاظ ، یگدنز  نان و  بآ و  نیمه  زج  قح ، تاضویف  رگید  دوش و  یم  باجح 

ناطیش ياه  همانرب 

.دراد رارق  تیمها  لوا  هجرد  رد  وا  ياـه  هماـنرب  تخانـش  ناطیـش  ندوب  باـجح  تسرد  كرد  لـطاب و  زا  قـح  هار  تخانـش  يارب 
یگدنب ار  وا  هک  هدومرف  شرافس  هدرک و  یفرعم  ناسنا  نمشد  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  تسا و  یتروص  هب  يراگزور  ره  رد  هک  ناطیش 

: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  نآرق  .دنک  یم  توعد  اه  نآ  هب  ار  اه  ناسنا  همه  هک  دراد  ییاه  همانرب  دینکن 

(1) ٌمِیلَع .»  ٌعِسا�و  ّللا 
�

ُه ًالْضَف َو  ُْهنِم َو  ًهَرِفْغَم  ْمُکُدِعَی  ّللا 
�

ُه ِءا�شْحَْفلِاب َو  ْمُکُُرمْأَی  َْرقَْفلا َو  ُمُکُدِعَی  ُنا�ْطیَّشلَا  »

زا يراددوخو  لخب  نوچ   ] تشز راک  هب  ار  امـش  و  دـناسرت ، یم  رقف  یتسدـیهت و  زا  شزرا ] اب  لام  قافنا  ماگنه  هب   ] ار امـش  ناطیش ،
هدننک و اطع  رایـسب  ادخ  و  دهد ؛ یم  قزر  ینوزف  شزرمآ و  هدعو  دوخ  يوس  زا  ار  امـش  ادـخ  و  دـنک ، یم  رما  تاقدـص ] تاکز و 

.تساناد

.تسیک ناطیش  هک  دوش  مولعم  ات  دنک  یم  نایب  ناسنا  يارب  ناطیش  همانرب  ود  هارمه  هب  ار  شیوخ  همانرب  ود  راگدرورپ  هیآ ، نیا  رد 

یتسدگنت و زا  ار  وا  درب ، یم  دوخ  لام  هب  تسد  يریخ  راک  يارب  ناسنا  ات  ینعی  تسا ؛ رقفلا » مکدـعی   » ناطیـش ياه  همانرب  زا  یکی 
هچ وت  هب  تسا ! مارح  دجسم  رب  تساور  هناخ  هب  هک  یغارچ  دیوگ : یم  دناسرت و  یم  یتسدیهت 

ص:84

.268 هرقب ، (( . 1 - ) 1
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هتخیر قرع  هدیشک و  تمحز  وت  دش ! یمن  ریقف  درف  نیا  هک  تساوخ  یمن  ادخ  رگا  ینک ؟ یم  تلاخد  ادخ  راک  رد  هک  دراد  یطبر 
زا دزاسب و  دـیاب  تلود  ار  ناتـسرامیب  هسردـم و  هاگنامرد و  ینک ؟ هنیزه  ار  نآ  اج  نیا  یهاوخ  یم  هچ  يارب  يروآرد ، لوپ  اـت  يا 

زورما يراد ، هون  داماد و  سورع و  وت  ادرف ، یهدـب ؟ لوپ  یهاوخ  یم  هچ  يارب  وت  .دـنک  يرادـهگن  دـیاب  وا  مه  اه  لولعم  اه و  میتی 
نیا .تا  هداوناخ  مه  يوش و  یم  راتفرگ  تدوخ  مه  ینک ، هنیزه  ادـخ  هار  رد  روط  نیا  یهاوخب  رگا  ینک و  هریخذ  ادرف  يارب  دـیاب 

.تسا ناطیش  نخس  توعد و 

راگدرورپ توعد 

: دیامرف یم  سپس  دناوخ (1) و  یم  دوخ  نآ  زا  ار  نیمز  نامسآ و  نئازخ  ادتبا  نیطایش ، ياه  هسوسو  خساپ  رد  ملاع ، راگدرورپ 

(2) َنوُمَلُْظی .»  ْمُه �ال  ا�هَْلثِم َو  ّالِإ 
�

�يزُْجی  �الَف  ِهَئِّیَّسلِاب  َءا�ج  ْنَم  ا�ِهلا�ْثمَأ َو  ُرْشَع  ُهَلَف  ِهَنَسَْحلِاب  َءا�ج  ْنَم  »

دروم ناشیا  دنباین و  تازاجم  نآ  دننام  هب  زج  دنروایب ، دـب  راک  هک  نانآ  و  تسا ، نآ  ربارب  هد  شـشاداپ  دروایب ، کین  راک  سک  ره 
.دنریگ یمن  رارق  متس 

شاداـپ تاـیاور ، یخرب  رد  یتـح  .دـنادرگ  یم  رب  وا  هب  ار  نآ  ربارب  هد  دـنوادخ  دـنک ، هنیزه  ادـخ  هار  رد  یناـموت  یـسک  رگا  ینعی 
.تسا (3) ربارب  ات 70  ریخ  لامعا  یضعب 

اشحف هب  توعد 

تـشز ياهراک  ماجنا  هب  ینعی  دـنک ؛ یم  اشحف  باکترا  هب  راداو  ار  ناسنا  هراومه  وا  .تساشحف  هب  مدرم  توعد  ناطیـش  مود  همانرب 
: دیازفایب نانآ  ریخ  راک  رب  ات  دنک  یم  توعد  دوخ  شزرمآ  ترفغم و  هب  ار  اه  ناسنا  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دناوخ ، یم  ارف 

 «. ٌمِیلَع ٌعِسا�و  ّللا 
�

ُه ًالْضَف َو  ُْهنِم َو  ًهَرِفْغَم  ْمُکُدِعَی  ّللا 
�

ُه «َو 

ص:85

 « . ٍمُوْلعَم ٍرَدَِقب  ّالِإ 
�

ُُهلِّزَُنن  ا�م  ُُهِنئا�زَخ َو  ا�نَْدنِع  ّالِإ 
�

ْیَش ٍء  ْنِم  ْنِإ  َو  : » 21 رجح ، (( . 1 - ) 1
.160 ماعنا ، (( . 2 - ) 2

روط هوک  رد  مالسلا ، هیلع  یـسوم ، ترـضح  هب  البرک  هثداح  زا  شیپ  لاس  رازه  دنچ  لاعتم  دنوادخ  یتیاور  رد  هلمج ، زا  (( . 3 - ) 3
( فلوم  ) .تفر یهاوخن  ایند  زا  منکن  اطع  وت  هب  ار  شربارب  ات 70  ینک ، هنیزه  نیسح  ماما  سلاجم  يارب  رگا  هک  دیامرف  یم 
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راگدنوادخ فطل  نیب و  مرک 

وا یلو  دراذگ ، یم  ار  شتورث  ادـخ  هار  رد  یـسک  لاثم ، يارب  .تسا  بیجع  شیوخ  ناگدـنب  رب  راگدرورپ  تمحر  فطل و  یهاگ 
، هنومن يارب  .دنک (1) یم  اطع  وا  هب  ار  نآ  زا  رتدنمشزرا  هکلب  دنک ، یمن  ناربج  نیشام  الیو و  غاب و  لوپ و  اب  ار  صخش  نآ  ناسحا 
اب ار  وا  تورث  ایند  رد  راگدرورپ  اما  درک ، هنیزه  ادخ  يارب  صلاخ  تین  اب  ار  شتورث  اهیلع ، هللا  مالس  يربک ، هجیدخ  كرابم  دوجو 

نوچ يدنزرف  لاعتم  دنوادخ  ضوع ، رد  .دـش  یمن  ناربج  تورث  اب  ترـضح  نآ  يالاو  ّتین  اریز  درکن ، ناربج  رتشیب  تورث  لوپ و 
مهیلع همئالا ، ّما  ماما و  هدزای  دـنوادخ  زین  ترخآ  رد  .تسا  ملاع  نانز  نیرترب  هک  درک  تیانع  وا  هب  اـهیلع ، هللا  مالـس  ارهز ، همطاـف 

.تسوت قافنا  قالخا و  نامیا و  نید و  هجیتن  نیا  دیوگ  یم  دنک و  یم  هئارا  وا  هب  ار  مالسلا ،

یـسک هچ  تسا و  يا  هرهب  هچ  درب ، یم  تسا  نانآ  ردام  ناشیا  هک  یماما  هدزاـی  راوگرزب و  رتخد  زا  تماـیق  رد  ناـشیا  هک  يا  هرهب 
؟ دنک باسح  ار  نآ  دناوت  یم 

کین دنزرف  هرمث 

زا رتدوز  ات  دینک  هلجع  دندومرف : شیوخ  نارای  هب  دندرک ، یم  روبع  یناتسربق  زا  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  مرکا ، ربمغیپ  یتقو  زور ، کی 
! میورب هتسهآ  دندومرف : دندرک و  دنک  ار  كرابم  ياه  مدق  دنتشگ  یم  رب  هار  نامه  زا  هک  دعب  زور  دنچ  اما  میورب ! نوریب  ناتسربق 

تلع هتـسهآ ! دیتفگ  زورما  میورب و  رتدنت  دیدومرف  میدرک  روبع  اجنیا  زا  هک  شیپ  زور  دنچ  هللا ، لوسر  ای  تفگ : باحـصا  زا  یکی 
؟ تسیچ

زا .تسا  هاـفر  یـشوخ و  رد  وا  مدـید  زورما  یلو  متـشادن ، ار  شتقاـط  نم  دـندرک و  یم  باذـع  ار  یتـّیم  زور  نآ  دومرف : ترـضح 
دوخ ملعم  زا  هسردم  رد  هدنام  اج  هب  وا  زا  هک  يدنزرف  تفگ : مدیسرپ ، ار  ببس  لیئربج 

ص:86

ّللا
�

ُه ٍهَّبَح َو  ُهَئاـِم  ٍهَُلْبنُـس  ِّلُـک  ِیف  َِلبا�نَـس  َْعبَـس  ْتَتَْبنَأ  ٍهَّبَح  ِلَـثَمَک  ّللا 
�

ِه ِلـِیبَس  ِیف  ْمَُهلا�ْومَأ  َنوـُقِْفُنی  َنیِذَّلا  ُلَـثَم  : » 161 هرقب ، (( . 1 - ) 1
 « . ٌمِیلَع ٌعِسا�و  ّللا 

�
ُه ُءا�شَی َو  ْنَِمل  ُفِعا�ُضی 
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میحر نامحر و  ارم  درم  نیا  دنزرف  دومرف : دنوادخ  دناوخ ، ار  ترابع  نیا  دنزرف  نیا  ات  .تسا  هتفرگ  دای  ار  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
تیصعم یناملسم  هک  اجنآ  .مشخب (1) یم  ار  وا  نیمه  يارب  .دشاب  باذـع  رد  شردـپ  فصو  نیا  اب  منک  یم  ایح  نم  دـناوخ و  یم 

! ملاعلا هللاو  دوب ؟ دهاوخ  هچ  شنادنزرف  زا  يربک  هجیدخ  هرهب  دنک ، یم  ادیپ  تاجن  شتآ  زا  شدنزرف  هللا  مسب  اب  راک 

تسا نینچ  ادخ  اب  هلماعم 

رانک بدا  اب  يرقوم  درم  مدـید  هک  متفر  یم  هار  یعرف  ياه  نابایخ  زا  یکی  رد  هدایپ  نارهت ، درـس  ياهزور  زا  یکی  رد  تسه  مداـی 
درک توعد  شیوخ  لزنم  هب  ارم  درک و  مالس  مدیسر  هک  ناشیا  یمدق  هس  ود  هب  .تسا  هداتسیا  اج  نآ  دننام  خاک  لزانم  زا  یکی  رد 

! میوگب امش  هب  ار  یعوضوم  مهاوخ  یم  تفگ : و 

.مدش لخاد  ادخ  رب  لکوت  اب  هرخالاب  .هن  ای  مورب  لخاد  هک  متشاد  دیدرت  دوب و  مک  یکدنا  مه  تینما  اهزور ، نآ 

درک ادص  زین  ار  شمناخ  درم  نآ  میتسشن ، الاب و  هقبط  میتفر  یتقو  .دوب  هقبط  ود  مه  نامتخاس  .تشاد  ییافـصاب  رایـسب  طایح  لزنم 
دمآ مه  ناشیا  .دوب  یباجح  اب  رقوم و  نز  مه  شمناخ  تسا ! ناشیا  میدز  یم  مه  اب  ار  شفرح  یهاگ  هک  یـسک  تفگ : ناشیا  هب  و 

.تسشن و 

دنچ اه  فرح  ناـمه  قبط  ما و  هدرک  تکرـش  امـش  تاـسلج  رد  یهاـگ  اـما  مور ، یمن  ربنم  ياـپ  داـیز  نم  تفگ : درم  نآ ، زا  سپ 
.ما هداد  ماجنا  ادخ  اب  هلماعم 

هلماعم نیرتهب  نادـنمتورث  اریز  تسا ، هدوب  نایم  رد  یلام  هلماعم  هک  دوب  مولعم  رما  رهاظ  زا  یلو  يا ، هلماـعم  هچ  تفگن  ناـشیا  هتبلا 
يا هلماعم  نیرتهب  ملاع  کی  هک  روط  نامه  تسا ؛ یلام  هلماعم  دننکب  ادخ  اب  دنناوت  یم  هک  يا 

ص:87
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زا نتـشاذگ  هیاـم  دراد  ییوربآ  مدرم  ناـیم  رد  هک  یـصخش  هلماـعم  تسا و  نارگید  هب  نآ  نتخوـمآ  دـنکب  ادـخ  اـب  دـناوت  یم  هـک 
: تسا هدومرف  نیقتم  فصو  رد  دنوادخ  هک  تسا  نیا  مه  بلطم  لیلد  .تسا  شیوربآ 

(1) َنوُقِْفُنی .»  ْمُها�ْنقَزَر  ا�ّمِم  «َو 

.دننک یم  قافنا  میا  هدرک  نانآ  يزور  هچ  ره  زا 

یتدـم .دـشن  يربخ  دـنک  یم  ربارب  هد  ار  نآ  هنوگچ  دـنوادخ  منیبب  مدرک  ربص  هچ  ره  اما  مدرک ، ادـخ  اب  هلماعم  دـنچ  نم  تفگ : وا 
نآ مه  نم  یلم  عضو  .دوش  اکیرمآ  ربتعم  ياه  هاگـشناد  زا  یکی  دراو  اه  هرمن  نیرتالاب  اب  اـت  دوب  هداـمآ  مرـسپ  همانرذـگ  .تشذـگ 

نیرت مهم  زا  دنک  لیـصحت  نآ  رد  وا  دوب  رارق  هک  مه  يا  هتـشر  .مرخب  يا  هناخ  شیارب  اج  نآ  رد  متـسناوت  یم  هک  دوب  بوخ  ردـق 
.دنتشاد یم  یمارگ  رایسب  ار  نآ  نالیصحتلا  غراف  دوب و  ناهج  زور  ياه  هتشر 

نم هب  ردقچ  دیـسرپ : ام  زا  مرن  یلیخ  درک و  ادص  ار  شردام  نم و  دـمآ و  مرـسپ  بش  کی  هدـنام ، زاورپ  هب  هتفه  کی  لاح ، ره  هب 
: میتفگ دیهاوخ ؟ یمن  ای  دـیهاوخ  یم  ارم  ریخ  دـیراد  نم  هب  هک  يا  هقالع  نیا  اب  امـش  تفگ : روطچ ؟ .یلیخ  میتفگ : دـیراد ؟ هقالع 
ار تیب  لها  مولع  ات  مورب  مق  هب  اکیرمآ  ياـج  هب  هک  تسا  نیا  رد  نم  ریخ  مدـید  مدرک و  قیقحت  نم  تفگ : .میهاوخ  یم  ار  وت  ریخ 

یم يا  هناخ  مق  میور  یم  مه  اب  ادرف  .دشاب  میتفگ : تسیچ ؟ امـش  رظن  .منک  تمدخ  تیب  لها  هب  ار  رمع  هلاس  دـنچ  نیا  مریگب و  دای 
رگا وت  تفگ : وا  هب  مه  شردام  .مینک  یم  يراگتساوخ  تیارب  اه  فنص  مه  ناراکمه و  زا  یهاوخب  هک  مه  ار  يرتخد  ره  میریگ و 
ببـس ینک ، تمدـخ  تیب  لـها  هب  یهاوـخب  رگا  اـما  .یتـسین  ارهز  همطاـف  شیپ  نـم  يدیفـسور  ثعاـب  يریگب ، ارتـکد  اـکیرمآ  رد 

.ینم يدیفسور 

لوغشم هدناوخ و  ار  حطس  سورد  تسا ، مق  رد  نالا  مرسپ  داد : همادا  وا 

ص:88
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یتفگش بابسا  داد و  نم  هب  ادخ  هک  دوب  يدزم  نیا  .تسادخ  نید  يارب  يروخب  درد  هب  ناسنا  تسا و  نافرع  هفسلف و  تمکح و  هب 
.دش ما 

***

یم ملد  متفگ : مدیـسرپ و  ناشرـسپ  زا  مدید  ار  ناشیا  یتقو  نآ ، زا  دعب  .مدیدن  ار  ردـپ  نیا  نم  تشذـگ و  ارجام  نیا  زا  یلاس  جـنپ 
.منیبب ار  ناشیا  دهاوخ 

دـش و راگتـسر  دوب  هتفرگ  شیپ  رد  هک  یهار  تشاد و  وا  هک  يا  هماـنرب  اـب  .نم  مه  دیـسر و  تساوخ  یم  هچنآ  هب  وا  مه  تفگ : وا 
هام کی  دودـح  اریز  .تفرگ  ام  زا  ار  وا  دـهدب ، وا  هب  ام و  هب  لماک  هرمن  هکنیا  يارب  رخآرـس  یلو  داد ، ار  ام  دزم  تباـب  نیا  زا  ادـخ 

تمحر تاولـص و  هب  مه  یلاناک  میدش و  نارباص  هورگ  وزج  ام  زور ، نآ  زا  .تفر  ادخ  دزن  تفرگ و  ناطرـس  وا  نامتاقالم  زا  سپ 
: دیوگ یم  دنوادخ  اریز  دش ، هدز  نامیارب  ادخ 

اُولا�ق ٌهَبیِصُم  ْمُْهَتبا�صَأ  ا�ذِإ  َنیِذَّلَا  َنیِِربا�ّصلا .  ِرَِّشب  ِتا�رَمَّثلا َو  ِسُْفنَْألا َو  ِلا�ْومَْألا َو  َنِم  ٍصْقَن  ِعوُْجلا َو  ِفْوَْخلا َو  َنِم  ْیَِشب ٍء  ْمُکَّنَُوْلبََنل  «َو 
(1) َنوُدَتْهُْملا .»  ُمُه  َِکئ�لوُأ  ٌهَمْحَر َو  ْمِهِّبَر َو  ْنِم  ٌتا�وَلَص  ْمِْهیَلَع  َِکئ�لوُأ  َنوُعِجا�ر .  ِْهَیلِإ  ّنِإ 

�
ا ِّلل َو 

�
ِه ّنِإ 

�
ا

غاب تارمث  ای  یتابن   ] تالوصحم ناسک و  لاوما و  زا  یـشخب  شهاک  یگنـسرگ و  سرت و  زا  كدـنا  يزیچ  هب  ار  امـش  دـیدرت  یب  و 
دـسر نانآ  هب  یبیـسآ  الب و  نوچ  هک  یناسک  نامه  .هد  تراـشب  ار  ناگدـننکربص  .مینک و  یم  شیاـمزآ  دـنزرف ] نز و  زا  یگدـنز 

تسا و نانآ  رب  ناشراگدرورپ  يوس  زا  یتمحر  اهدورد و  هک  دننانآ  .میدرگ  یم  زاب  وا  يوس  هب  ًانیقی  مییادخ و  كولمم  ام  دنیوگ :
.دنا هتفای  تیاده  هک  دننانآ 

ییاه هار  نینچ  زا  یهاگیاج  نینچ  هب  ندیـسر  رگم  الـصا  و  دـنک ؟ بسک  لیـصحت  اه  لاس  اب  دـناوت  یم  یـسک  هچ  ار  ینامیا  نینچ 
رد یهاگ  هکلب  دـهدب ، لوپ  طقف  لوپ  لباقم  رد  دـنک و  لثم  هب  هلباقم  هراومه  هک  تسین  نیا  راـگدرورپ  تنـس  يرآ ، تسا ؟ نکمم 

هب ...و  حلاص  دنزرف  ای  نامیا  نآ  ربارب 

ص:89
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، يوق نامیا  يورخا ، ییایند و  يوربآ  شتورث  ربارب  رد  دـنوادخ  هک  تسانعم  نیا  زراب  قادـصم  يربک  هجیدـخ  .دـشخب  یم  ناـسنا 
يارب ار  نآ  ناوت  یمن  مه  ناهج  ییاراد  همه  ندرک  هنیزه  اب  هک  یماـقم  .دومرف  اـطع  وا  هب  حـلاص  كاـپ و  هیرذ  و  كراـبم ، دـنزرف 

.درک دوخ  نآ  زا  ار  نآ  ای  دیرخ  يا  هظحل 

 «. ٌمِیلَع ٌعِسا�و  ّللا 
�

ُه ًالْضَف َو  ُْهنِم َو  ًهَرِفْغَم  ْمُکُدِعَی  ّللا 
�

ُه «َو 

هب يدزم  هچ  دنک و  ناشتوعد  اجک  هب  ای  دـنک  هلماعم  هنوگچ  شناگدـنب  اب  دـناد  یم  رتهب  وا  تسا و  هدرتسگ  یلیخ  راگدرورپ  هرفس 
هدرک توعد  نآ  هب  ادخ  هچ  ره  هب  دنزب و  رانک  ار  اه  باجح  دناوتب  ات  تسا  مزال  یناسنا  ره  يارب  تخانـش  نازیم  نیا  .دهدب  اه  نآ 

.دنامب رود  دنک  یم  توعد  نآ  هب  ناطیش  هچنآ  زا  دیوگب و  کیبل 

: تسا هرقب  هکرابم  هروس  رد  دراد  یم  رب  نیطایش  همانرب  زا  هدرپ  هک  يرگید  هیآ 

(1) ّنلا .»
�
ِرا َیلِإ  َنوُعْدَی  َِکئ�لوُأ  »

.دننک یم  توعد  منهج  شتآ  هب  ار  امش  نیطایش 

: تسا نیا  ادخ  توعد  هک  یلاح  رد 

(2) َنیِقَّتُْمِلل .»  ْتَّدِعُأ  ُضْرَْألا  ُتا�وا�مَّسلا َو  اَهُضْرَع  ٍهَّنَج  ْمُکِّبَر َو  ْنِم  ٍهَرِفْغَم  �یلِإ  اوُعِرا�س  »

يارب هک  یتـشهب  دیباتـشب ؛ تسا  نیمز  اـه و  نامـسآ  ِتعـسو ] هـب   ] شیاـنهپ هـک  یتـشهب  ناـتراگدرورپ و  زا  یـشزرمآ  يوـس  هـب  و 
.تسا هدش  هدامآ  ناراکزیهرپ 

تفرعم روعـش و  مهف و  نیا  اب  اثلاث ، و  دـنک ؛ یم  ادـیپ  تینوصم  ایناث  درب ؛ یم  تذـل  ًالوا  دـمهف ، یم  ار  نآرق  تایآ  نیا  ناسنا  یتقو 
تـسد زا  وا ، تدابع  زا  ادخ ، اب  ندوب  زا  ناسنا  هک  تسا  نآرق  مهف  اب  ًالوصا ، .دنیب  یم  فیعـض  تدـش  هب  دوخ  لباقم  رد  ار  ناطیش 

تذل نیا  اب  ار  يزیچ  تسین  رضاح  درب و  یم  تذل  ناماما  اب  ندش  هارمه  زا  و  ءایبنا ، تسد  رد  نتشاذگ 

ص:90

َنیِکِرْـشُْملا اوُحِْکُنت  ْمُْکتَبَجْعَأ َو �ال  َْول  ٍهَکِرْـشُم َو  ْنِم  ٌْریَخ  ٌهَنِمُْؤم  ٌهَمََأل  َّنِمُْؤی َو  ّتَح 
ی� ِتا�کِرْـشُْملا  اوُحِْکنَت  ـ�ال  َو  : » 221 هرقب ، (( . 1 - ) 1

ُنِّیَُبی ِِهنْذِِإب َو  ِهَرِفْغَْملا  ِهَّنَْجلا َو  َیلِإ  اوُعْدَـی  ّللا 
�

ُه ّنلا َو 
�
ِرا َیلِإ  َنوُعْدَـی  َِکئ�لوُأ  ْمُکَبَجْعَأ  َْول  ٍكِرْـشُم َو  ْنِم  ٌْریَخ  ٌنِمُْؤم  ٌدـْبََعل  اُونِمُْؤی َو  ّتَح 

ی�
 « . َنوُرَّکَذَتَی ْمُهَّلََعل  ّنِلل 

�
ِسا ِِهتا�یآ 

.133 نارمع ، لآ  (( . 2 - ) 2
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: اریز .دهاوخب  ادخ  زا  زیغ  يزیچ  ای  دنک  کیرش 

.ادخ زج  ادخ  زا  دننک  انمت  ایلوا  هک  دوب  تورم  فالخ 

شتآ رد  مالسلا ، هیلع  میهاربا ،

، دننک باترپ  هتخادـگ  شتآ  لخاد  هب  قینجنم  اب  ار  مالـسلا ، هیلع  میهاربا ، ترـضح  دنتـساوخ  یم  یتقو  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  رد 
؟! دننازوس یم  دنراد  نانمشد  مه  ار  نیا  میراد و  ار  تسود  کی  نیمه  ملاع  همه  رد  ایادخ ، درک : ضرع  دنوادخ  هب  لیئربج 

مناوت یم  هچ  نم  تفگ : دمآ و  ترضح  دزن  لیئربج  هدب ! ماجنا  شیارب  تساوخ  یکمک  رگا  ورب و  هک  دیـسر  باطخ  راگدرورپ  زا 
هک دـنزادنا  یم  شتآ  رد  دـنراد  یـسک  قشع  هب  ارم  تفگ : دـنزادنا ! یم  شتآ  رد  ار  وت  دـنراد  تفگ : چـیه ! تفگ : منکب ؟ تیارب 

: تفگ .موش  عنام  منکب و  تیارب  يراک  ما  هدمآ  تفگ : ینکب ؟ نم  يارب  یهاوخ  یم  راک  هچ  وت  .تسا  نم  قلاخ 

 «. یبسح هملع  »

هک دوب  ینامیا  نینچ  (1) وشن ! هلصاف  مبوبحم  نم و  نایم  ورب و  .تسا  یفاک  ارم  تسا  هاگآ  ملاح  هب  دنیب و  یم  ارم  دراد  وا  هک  نیمه 
دمهفب و ار  قح  توعد  ناسنا  رگا  يرآ ، .دننک  یم  ریبعت  ناتسلگ  هب  ار  نآ  لد  لها  هک  درک   (2) مالس »  درب و  میهاربا «  رب  ار  شتآ 

یتح تمدـخ و  تدابع و  زا  درب و  یم  تذـل  اـیند  نیا  رد  شندوب  زا  دـشابن ، ادـخ  وا و  ناـیم  باـجح  نیا  دـشاب و  رود  نیطایـش  زا 
: هک دنک  یم  اعدتسا  لاح  همه  رد  ددرگ و  یم  رورس  قرغ  شبئاصم 

(3) ینع .»  میرکلا  کهجوب  بیخت  الف  »

ص:91

هیلع میهاربإ  نإ  لاق : مالسلا ، هیلع  اضرلا ، یسوم  نب  یلع  : » ص542 قودص ، خیش  یلامألا ، تیاور : نیا  زا  تسا  یسابتقا  (( . 1 - ) 1
بر ای  لاق : لیئربج ؟ ای  کبـضغی  ام  هیلإ : لـجو  زع  هللا  یحوأـف  مالـسلا ، هیلع  لـیئربج  بضغ  قینجنملا  ۀـفک  یف  عضو  اـمل  مالـسلا 

دبعلا لجعی  امنإ  تکسا ، هیلإ : لجو  زع  هللا  یحوأف  هودعو ! كودع  هیلع  تطلس  هریغ ، ضرألا  هجو  یلع  كدبعی  نم  سیل  کلیلخ 
هیلع میهاربإ  یلإ  تفتلاف  مالـسلا ، هیلع  لیئربج  سفن  تباطف  لاق : .تئـش  اذإ  هذخآ  يدـبع  هنإف  انأ  امأف  کلثم ، توفلا  فاخی  يذـلا 

دمحم هللا ، الإ  هلإ  ال  فرحأ : ۀتـس  هیف  امتاخ  اهدـنع  لجو  زع  هللا  طبهأف  .الف  کیلإ  امأ  لاـقف : ۀـجاح ؟ نم  کـل  لـه  لاـقف : مالـسلا 
«. هللا یبسح  هللا ، یلإ  يرهظ  تدنسأ  هللا ، یلإ  يرمأ  تضوف  هللااب ، الإ  ةوق  الو  لوح  ال  هللا ، لوسر 

 « . َمیِها�ْربِإ �یلَع  ًام�الَس  ًادَْرب َو  ِینوُک  ُرا�ن  ا�ی  ا�ْنُلق  : » 69 ءایبنا ، هب : تسا  هراشا  (( . 2 - ) 2
.یلامث هزمحوبا  ياعد  زا  (( . 3 - ) 3
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ناسنا نمشد   : لهج - 6

هراشا

ص:95

نایراصنا نیسح  داتسا  ياهینارنخس  هعومجم  مالسا : رد  ینید )  ) www.Ghaemiyeh.comتفرعم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 449زکرم  هحفص 129 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:96

نایراصنا نیسح  داتسا  ياهینارنخس  هعومجم  مالسا : رد  ینید )  ) www.Ghaemiyeh.comتفرعم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 449زکرم  هحفص 130 

http://www.ghaemiyeh.com


نعلو نیرهاطلا ، هلآو  دّمحم  یلع  ّلصو  نیلسرملاو  ءایبنألا  عیمج  یلع  هللا  یّلـصو  نیملاعلا  بر  دمحلا هللا  .میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
.نیعمجا مهئادعا  یلع 

، هلمج زا  .دـنا (1)  هتخادرپ  ناسنا  نانمـشد  ناتـسود و  یفرعم  هب  مالـسلا ، مهیلع  نیموصعم ، تارـضح  یمالـسا ، تایاور  یخرب  رد 
: دنیامرف یم  ابیز  یتیاور  رد  مالسلا ، هیلع  اضر ، ترضح  كرابم  دوجو 

 «. هلهج هودعو  هلقع ،  ءرما  لک  قیدص  »

.تسوا لهج  شنمشد  وا و  لقع  یناسنا  ره  تسود 

: دنیامرف یم  دنناد و  یم  یمدآ  يانغ  رقف و  رایعم  ار  لهج  لقع و  زین  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  مالسا ، یمارگ  لوسر 

(2) لقعلا .»  نم  دوعأ  لام  و ال  لهجلا ،  نم  دشأ  رقف  «ال 

.تسا ینادان  لهج و  وا  نمشد  نیرتدب  لقع و  ناسنا  تسود  نیرتهب  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  بیترت ، نیدب 

؟  تسا ینمشد  هنوگچ  لهج 

.دـننک یم  نیمات  ار  ناسنا  ترخآ  ایند و  تداعـس  هک  تسا  یقیاقح  فراعم و  زا  يرود  یهاگآان و  ساـسا  هیاـپ و  یناداـن  لـهج و 
یسک رگا  نیمه ، يارب 

ص:97

 - .نیودعلا مظعأ  يوهلا  مالسلا :) هیلع   ) یلع مامإلا  ص 1847 - : ج 3 ، ۀمکحلا ، نازیم  تایاور : نیا  هلمج  زا  تشون .  یپ  (( 1 - ) 1
برقأ کسفن  مالـسلا :) هیلع   ) هنع .هتیاغ -  غلبو  هتجرد  تلع  امهکلم  نمف  هتوهـشو ، هبـضغ  ءرملل  ودـع  يدـعأ  مالـسلا :) هیلع   ) هنع

عابتا نم  لاجرلل  يدعأ  ئـش  سیلف  مکءادعأ ، نورذـحت  امک  مکءاوهأ  اورذـحا  مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا مامإلا  .کیلإ -  کئادـعأ 
هیلع هللا  یلـص   ) هنع .کیبنج -  نیب  یتلا  کـسفن  كودـع  يدـعأ  هلآو :) هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  .مهتنـسلأ -  دـئاصحو  مهئاوهأ 
یلـص  ) هنع .امهومظکاو -  امهوبلغاو  امهوعمقاف  ةوهـشلاو ، بضغلا  نم  ناسنإلا  یلع  يدعأ  ودع  نم  ام  هدیب  یـسفن  يذـلاو  هلآو :)
جرخ يذلا  كدلو  کل  ودع  يدعأ  نکلو  ۀـنجلا ، تلخد  کلتق  نإو  ارون ، کل  ناک  هتلتق  نإ  يذـلا  كودـع  سیل  هلآو :) هیلع  هللا 

.کنیمی تکلم  يذلا  کلام  کل  ودع  يدعأ  مث  کبلص ، نم 
، یفاکلا زین  لقعلا ؛»...، نم  دوعأ  لام  الو  لهجلا ، نم  دـشأ  رقف  ال  یلع ! ای  : » ص 622 ج 3 ، یلح ، سیردإ ، نبا  رئارـسلا ، (( . 2 - ) 2
: لاـق مهجلا  نب  نسحلا  نع  : » ص 443 ینارح ، لوقعلا ، فـحت  زین  ص 101 ، ج 1 ، قودص ، خیش  عئارـشلا ، للع  زین  ص 11 ؛ ج 1 ،

«. هلهج هودعو  هلقع ، ءرما  لک  قیدص  : » لوقی مالسلا  هیلع  اضرلا  تعمس 
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تداعـس يور  ترخآ  ایند و  رد  دوه ، هکرابم  هروس  رد  میرک  نآرق  هدومرف  هب  دشاب ، سفن  مه  نآ  اب  دنک و  یگدـنز  نمـشد  نیا  اب 
ادخ و هب  نامیا  لها  ایند  رد  هک  یـسک  سپ ، .دوش  یم  نیمات  وا  يایند  تداعـس  اب  ناسنا  ترخآ  تداعـس  اریز   (1) دید ، دهاوخن  ار 

نآ زا  یبیـصن  هرهب و  زین  ترخآ  رد  دنیآ - یم  تسد  هب  تفرعم  تکرب  زا  یگمه  هک  دشابن - حـلاص  لمع  كاپ و  قالخا  تمایق و 
.تشاد دهاوخن  اه 

نامیا ملع و  توافت 

تـسا تفرعم  ياضف  رد  اهنت  .نتـسبلد  نامیا  تسا و  نتـسناد  ملع  .تسا  نامیا  زا  ریغ  ملع  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  رکذ  اج ، نیا  رد 
، هجیتن رد  دهد و  یم  نآ  ياشامت  هب  لد  دنیب و  یم  تیاهن  یب  ِيابیز  شیوخ  لد  مشچ  اب  ار  قح  ترـضح  سدـقم  دوجو  ناسنا  هک 

: دیوگ یم  دوخ  فورعم  دنب  عیجرت  رد  یناهفصا  فتاه  .دوش  یم  وا  هدادلد  دوخ  دنیزگ و  یم  رب  يربلد  هب  ار  وا 

ینیب ناج  هک  نک  زاب  لد  مشچ 

ینیب نآ  تسا  یندیدان  هچنآ 

يرآ يور  قشع  میلقا  هب  رگ 

ینیب ناتسلگ  قافآ  همه 

يونش نآ  تشوگ  هدینشن  هچنآ 

ینیب نآ  تمشچ  هدیدان  هچنآو 

یفاکشب هک  ار  هرذ  ره  لد 

ینیب نایم  رد  شیباتفآ 

یکی هک  تدناسر  اجنادب  ات 

ینیب نایناهج  زا  ناهج و  زا 

ناج لد و  زا  زرو  قشع  یکی  اب 

ینیب نایع  نیقیلا  نیع  هب  ات 

وا زج  تسین  چیه  تسه و  یکی  هک 

.وه ّالا  هلا  هدحو ال 
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اه ییابیز  همه  وا  .دریگب  هدهع  هب  شا  یگدنز  رد  یلقتـسم  شقن  ابیز  نآ  ات  دـهد  یمن  ابیز  ياه  تروص  هب  لد  رگید  یـسک  نینچ 
یم یقاب  لد  يارب  یبارخ  شنتفر  تسد  زا  اب  هک  دهد  یمن  يزیچ  هب  لد  تقو  چیه  ور ، نیا  زا  .دنیب  یم  ادـخ  ییابیز  زا  يا  هولج  ار 

.دنام

ص:98

ِتَما�د ا�م  ا�هِیف  َنیِدـِلا�خ  ٌقیِهَـش *  ٌرِیفَز َو  ا�هِیف  ْمَُهل  ّنلا 
�
ِرا یِفَف  اوُقَـش  َنیِذَّلا  اَّمَأَف  : » 107  - 106 دوه ، هیآ : نیا  هب  تسا  هراـشا  (( . 1 - ) 1

« . ُدیُِری ا�ِمل  ٌلا�ّعَف  َکَّبَر  َّنِإ  َکُّبَر  َءا�ش  ا�م  ّالِإ 
�

ُضْرَْألا  ُتا�وا�مَّسلا َو 
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يرماع نونجم  تبقاع 

هب هک  دوب  نینچ  وا  تیاکح  .دوب  مالـسلا ، هیلع  یبتجم ، ترـضح  كرابم  دوجو  اب  رـصاعم  رماع و  ینب  هلیبق  دارفا  زا  يرماـع  نونجم 
راب ینیگنـس  قارف و  نیمه  دروآ و  رد  نونجم  دقع  هب  ار  شرتخد  دوبن  رـضاح  رتخد  نآ  ردـپ  اما  دوب ، هتـسب  لد  یلیل  مان  هب  يرتخد 

ار وا  مدرم  ور ، نیا  زا  .دـهد  ماجنا  یبیجع  ياهراک  دروایب و  راشف  شندـب  رکف و  ناور و  نورد و  هب  وا  هک  دوب  هدـش  ثعاب  نارجه 
یم تبحم  نیا  هچیرد  زا  ار  زیچ  همه  دوب و  هدـش  یتبحم  ریـسا  وا  .دوبن  هناوید  يوغل  يانعم  هب  هک  یلاـح  رد  دـندناوخ ، یم  نونجم 

: تسا هتفگ  دوخ  تلاح  نیا  هرابرد  يرعش  رد  وا  .دید 

ي

هلقع سّلخت  یسمأ  نم  حیو  ا 

بهذم ّلک  هب  ًابوهذم  حبصاف 

ًارذعم ّالا  ناوخالا  نم  ًاعیلخ 

یبّنجت يوهی  ناک  نم  ینکحاضی 

تعجارو تلقع  یلیل  ترکذ  اذا 

بّعشتم يوه  نم  یلقع  عئاور 

ۀّنج فیط  هب  ام  ٌحیحص  اولاقو 

.بّذکتلا (1) ءارتفا  ّالا  ممل  الو 

نیا هتبلا ، .تشگ  یم  لدـب  تیعمج  هب  شرطاخ  یناشیرپ  دـش و  یم  لقاع  دـمآ  یم  نایم  هب  نخـس  یلیل  زا  هک  یناـمز  اـهنت  وا  ینعی 
زورب تامدقم  دـیابن  ناسنا  هک  تسا  هدـش  شرافـس  نیمه ، يارب  .دوب  هدـمآ  شیپ  نونجم  يارب  لاح  ره  هب  اما  تسین ، یبسانم  لاح 
هلـسلس لوصحم  هکلب  دوش ، نشور  لد  نادـغارچ  رد  ناـهگان  هک  تسین  هلعـش  دـننام  قـشع  اریز  دـنک ؛ مهارف  زین  ار  یتـالاح  نینچ 
بظاوم دـیاب  همه  هجیتن ، رد  .دوش  یم  ...و  ندرک  لدـب  در و  همان  نتفرگ و  هماـن  ندز و  فرح  ندـید و  لـماش  هک  تسا  یتامدـقم 

نیا فلز  دنک  یعس  دیاب  دش ، مهارف  یسک  يارب  تامدقم  نیا  مه  رگا  .دنوشن  راتفرگ  هدشن و  مهارف  ناشیارب  تامدقم  نیا  ات  دنشاب 
.دزادنین تیصعم  یگدولآ و  هانگ و  داسف و  هاچ  رد  ار  وا  قشع  نیا  ات  دنزب  هرگ  یهلا  لئاسم  هب  ار  تامدقم 

ص:99

.يرماع سیق  ناوید  (( . 1 - ) 1
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ردپ دندوب و  ناملـسم  هلیبق  ود  ره  نوچ  اما  دندوب ؛ هداد  لد  مه  هب  دندوب و  هدرک  مهارف  ار  تامدقم  نیا  یلیل  ای  نونجم  لاح ، ره  هب 
هک تسناد  یم  اریز  تفر ؛ مالسلا ، هیلع  یبتجم ، ترضح  كرابم  رضحم  هب  هنیدم  هب  نونجم  ردپ  دوبن ، جاودزا  نیا  هب  رـضاح  رتخد 

یهرگ ره  هداد  هزاجا  ناراوگرزب  نیا  هب  دنوادخ  هک  ارچ  دوش ؛ یمن  زاب  مالسلا ، هیلع  یبتجم ، ترضح  زج  یسک  تسد  هب  هرگ  نیا 
هک تسا  نیا  ندوبن  تحلـصم  هب  ینعم  .دشابن  ناسنا  تحلـصم  هب  نآ  ندش  زاب  هکنیا  رگم  دـننک ، زاب  دـنناد  یم  تحلـصم  هب  هک  ار 

.دتفا یم  وا  یگدنز  هب  رگید  هرگ  هد  ضوع ، رد  یلو  دوش ، یم  زاب  ناسنا  یگدنز  زا  یهرگ  یهاگ 

اونیب درم  ترارش 

ترضح .تفر  یم  روط  هوک  هب  ادخ  اب  تاجانم  يارب  مالـسلا ، هیلع  نارمع ، نب  یـسوم  ترـضح  يزور ، هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد 
متشاد هک  یـسابل  نیرخآ  تفگ : يا ؟ هدرک  نینچ  دوخ  اب  ارچ  دیـسرپ : .تسا  هتفر  ورف  كاخ  رد  مکـش  ات  هک  دید  ار  يدرم  هار  رد 

راگدرورپ زا  يور ، یم  روط  هوک  هب  هک  لاح  تسا  بوخ  .مرادن  ندیـشوپ  يارب  يزیچ  رگید  تخیر و  ورف  منت  زا  دش و  هراپ  زورما 
! یهاوخب نم  راک  يارب  زین  یشیاشگ 

، اضق زا  .درک  بلط  زین  ار  درم  نآ  راک  شیاشگ  قح  ترضح  زا  دش ، لوغشم  زاین  زار و  تاجانم و  اعد و  هب  یـسوم  ترـضح  یتقو 
.دش هدروآ  رب  یسوم  ترضح  هتساوخ  داد و  درم  نآ  هب  سابل  تسد  کی  یسک  زور ، نامه  رهظ  زا  دعب 

.تسا هدش  غولـش  رهـش  دنا و  هدش  عمج  ییاج  رد  هک  دید  ار  يدایز  مدرم  تشگ ، یم  رب  روط  هوک  زا  ترـضح  یتقو  دعب ، زور  هس 
ار رفن  کی  هدز و  ار  مدرم  یتسم  لاح  رد  هدروخ و  بارش  رفن  کی  دنتفگ : .دیسرپ  ارجام  زا 
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یتـقو .دـندرک  زاـب  ناـشیا  يارب  ار  هار  تسا ؟ هدرک  يراـک  نینچ  هک  تسیک  بدا  یب  تیبرت  یب  درف  نیا  دیـسرپ : .تسا  هتـشک  مه 
! تشادن ندیشوپ  يارب  سابل  هک  تسا  هنهرب  صخش  نامه  دید  دمآ ، شیپ  ترضح 

: دیوگ یم  شیوخ  ظعاوم  رد  بلطم ، نیا  نایب  نمض  يزاریش  يدعس 

داهن ار  ملاع  میلقا  تفه  هکنآ 

داد دوب  قیال  هچ  ره  ار  یسک  ره 

تسد هاتوک  را  ینیب  اناوت  رگ 

تسه هک  دیاب  نانچ  ینیب  ار  هک  ره 

دوش رداق  رگا  تسا  نیکسم  هکنیا 

دوش رداص  وزک  اه  تنایخ  سب 

یتشاد رپ  رگا  مورحم  هبرگ 

.یتشادرب اوه  زا  کشجنگ  مخت 

نیا رد  ار  مدرم  وا و  تحلصم  دادن  خاش  رامح  هب  هک  یسک  تشاد ؛ رظن  رد  ار  تعیبط  هبرگ و  تحلـصم  دادن  رپ  هبرگ  هب  هک  یـسک 
واگ هب  وا  لاح ، نیع  رد  دنک ؛ یمن  اج  هب  اج  رـشب  يارب  مه  راب  ولیک  کی  دشاب ، هتـشاد  خاش  ناویح  نیا  رگا  تسناد  یم  دید و  یم 

اب ناتـسبات  ناتـسمز و  رد  واگ  خاش  هک  هدـش  تباث  ملع  رد  هزورما ،  ) دراد زاین  نآ  هب  واگ  ندـب  تسناد  یم  هک  نیا  يارب  داد ، خاـش 
دنک و یم  مک  ار  واگ  ندـب  ترارح  خاش  قیرط  زا  ناتـسبات  رد  ینعی  .دـهد  یم  ماجنا  ار  نیـشام  روتایدار  راک  دراد  هک  ییاه  هرفح 
هرک و رینپ و  ناسنا  عبت ، هب  دـهد و  یمن  ریـش  دـشاب ، مظنمان  واگ  ندـب  ترارح  رگا  .درب  یم  الاب  ار  واـگ  ندـب  ترارح  ناتـسمز  رد 

.تسا تحلصم  نیا  درادن .) مه  غود و ...  تسام و 

تسا تحلصم  ساسا  رب  زین  نیموصعم  لمع 

زا ندوشگ  هرگ  هزاجا  دـنرادن ، یکیزیف  روضح  هک  ام  ناـمز  رد  هچ  دـندوب و  مدرم  نیب  رد  هک  یناـمز  هچ  زین ، راوگرزب  ناـموصعم 
همئا هب  دندیلان و  راگدرورپ  هاگرد  هب  ناراد  هرگ  رگا  نیاربانب ، .دشاب  نآ  رد  یتحلصم  هک  یطرش  هب  هتبلا  دنراد ؛ ار  مدرم  تالکشم 

هداتفا یم  ناش  یگدنز  هب  رگید  هرگ  هد  هرگ  نیا  ندش  زاب  اب  هک  دننادب  دشن ، زاب  ناشراک  زا  هرگ  دندش و  لسوتم  نیرهاط 

ص:101

نایراصنا نیسح  داتسا  ياهینارنخس  هعومجم  مالسا : رد  ینید )  ) www.Ghaemiyeh.comتفرعم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 449زکرم  هحفص 136 

http://www.ghaemiyeh.com


: زاریش هجاوخ  لوق  هب  .دنشابن  یکاش  دننکن و  هلگ  ادخ  زا  دنشاب و  عناق  هرگ  نیمه  هب  سپ ، .تسا 

نکم دزم  طرش  هب  نایادگ  وچ  یگدنب  وت 

یم ماجنا  هب  شیوخ  هغلاب  تمکح  هب  ار  اهراک  دناد و  یم  ار  روما  تحلـصم  دوخ  دنوادخ.دناد  يرورپ  هدنب  شور  دوخ  هجاوخ  هک 
.دناسر

تسین اور  ادخ  ریغ  اب  یتسود 

ریغ .دشاب  ادخ  اب  هطبار  رد  طقف  یگدادلد  يربلد و  نیا  دیاب  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .دوب  هدش  وا  رادلد  یلیل  یلیل و  هدادـلد  نونجم 
هروس رد  تسا و  هدش  نیعم  نید  رد  زین  نتـشاد  تسود  نیا  دح  .دهد  یم  هزاجا  وا  هک  تشاد  تسود  يدـح  رد  دـیاب  اهنت  ار  ادـخ 

.تسا هدمآ  نایم  هب  نخس  نآ  زا  هبوت 

ّظلا
�

َنوُِملا ُمُه  َِکئ�لوُأَف  ْمُْکنِم  ْمُهَّلَوَتَی  ْنَم  ِنا�میِْإلا َو  یَلَع  َْرفُْکلا  اوُّبَحَتْـسا  ِنِإ  َءا�ِیلْوَأ  ْمُکَنا�وْخِإ  ْمُکَءا�بآ َو  اوُذِخَّتَت  اُونَمآ �ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی  »
ُنِکا�سَم ا�هَدا�سَک َو  َنْوَشَْخت  ٌهَراـ�ِجت  اـ�هوُُمْتفَرَْتقا َو  ٌلا�ْومَأ  ْمُُکتَریِـشَع َو  ْمُکُجا�وْزَأ َو  ْمُُکنا�وْخِإ َو  ْمُکُؤـا�ْنبَأ َو  ْمُکُؤـا�بآ َو  َناـ�ک  ْنِإ  ْلـُق  * 
(1) َنیِقِسا�ْفلا .»  َمْوَْقلا  يِدْهَی  ّللا �ال 

�
ُه ِهِْرمَِأب َو  ّللا 

�
ُه َِیتْأَی  ّتَح 

ی� اوُصَّبَرَتَف  ِِهلِیبَس  ِیف  ٍدا�هِج  ِِهلوُسَر َو  ّللا َو 
�

ِه َنِم  ْمُْکَیلِإ  َّبَحَأ  ا�هَنْوَضَْرت 

زا یناسک  و  دیریگم ؛ دوخ  ناتـسرپرس  ناتـسود و  ار  نانآ  دنهد ، حیجرت  نامیا  رب  ار  رفک  ناتناردارب  ناتناردـپ و  رگا  نامیا ! لها  يا 
ناـتناردارب و ناتنادـنزرف و  ناتناردـپ و  رگا  وـگب : .دنراکمتـس  هک  دـننانیا  مه  دـنریگ ، دوـخ  تسرپرـس  تسود و  ار  ناـنآ  هک  اـمش 
هب هک  ییاه  هناخ  دیـسرت و  یم  شا  يداسک  یقنور و  یب  زا  هک  یتراجت  دـیا و  هدروآ  مهارف  هک  یلاوما  ناتناشیوخ و  ناتنارـسمه و 

شباذع نامرف  ادخ  ات  دینامب  رظتنم  سپ  دنرت ، بوبحم  شهار  رد  داهج  شربمایپ و  ادخ و  زا  امـش  دزن  دیا ، هدرک  شوخ  لد  اه  نآ 
.دنک یمن  تیاده  ار  ناقساف  هورگ  ادخ  و  دروایب ؛ ار 

زاب ادـخ  هار  رد  شـشوک  ربمغیپ و  ادـخ و  زا  ار  ناسنا  تبحم  نیا  هک  تسا  حیحـص  ییاج  ات  ادـخ  ریغ  هب  تبحم  هیآ ، نیا  ساسا  رب 
رگا .درادن 

ص:102
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تسا و مارح  ناسنا  رب  دروآ ، راب  هب  ار  تراسخ  نیا  یتبحم  رگا  یلو  تسا ، لالح  دـشاب ، هتـشادن  ناسنا  يارب  ار  بقاوع  نیا  یتبحم 
.درک دهاوخ  باذع  لها  ماجنارس  ار  وا 

تامدقم یـضعب  رد  دریگب و  ار  شیوخ  يولج  دیاب  وا  دنک ؟ خزود  لها  ار  وا  هک  دنک  يراک  دوخ  لد  اب  دیاب  ناسنا  ارچ  یتسار ، هب 
نانمـشد وا  لد  هک  دنادب  دهدن و  خـساپ  شیوخ  لد  ياه  هتـساوخ  هب  دـنکن ؛ ینالوط  ار  شیاهوگتفگ  اه و  نفلت  ًالثم ، .دوشن  دراو 

یمدآ تسا ، شیوخ  رارق  رب  لد  یتقو  .تسا (1) لکـشم  رایـسب  شنتفرگ  سپ  دنربب  تراسا  تراغ و  هب  ار  نآ  رگا  دراد و  یناوارف 
دیماان هن  دهد ؛ یم  رس  هیرگ  تهج  یب  هن  دوش ؛ یم  ینابصع  هن  دریگ ؛ یم  باصعا  فعـض  هن  دوش ؛ یم  باوخ  یب  هن  تسا : تحار 

ریما رعـش  نیا  ییادـخ  ریغ  تبحم  ره  ربارب  رد  دـشاب و  نینچ  ناـسنا  تسا  بوخ  هچ  .دروـخ  یم  ترـسح  هن  و  دوـش ؛ یم  درـسلد  و 
: هک دنک  همزمز  دوخ  اب  ار  ورسخ 

.یتسرپ (2) تب  تساطخ  هبعک  رد  یتسه ؟ وت  ات  راک ، هچ  وت  زج  اب 

تراغ هب  ییامغی » ناکرت   » نانوچ ار  وا  لد  ییایند  ِبوشآرهـش » راک  نیریـش  خوش  نایلول  نیا   » هک دشاب  بقارم  دـیاب  هراومه  ناسنا 
، دـننک هدروآرب  ار  یمدآ  تاـعقوت  دنتـسناوتن  یبـالق  ناربلد  تفر و  لد  یتـقو  اریز  .دـننکن (3)  ـالتبم  هآ » ناـغف و   » هب ار  وا  دـنربن و 
، تسـشن امن  تسود  نمـشد  ماب  هب  یمدآ  دوجو  سفق  زا  لد  غرم  یتقو  .دوش  یم  عورـش  ناور  بلق و  حور و  رکف و  ياه  یتحاراـن 

یم يرگید  لد  غارـس  دـنور  یم  دـنزادنا و  یم  شرود  دروخن  درد  هب  رگید  یتـقو  دوش و  یم  بارخ  دزیر و  یم  لاـب  رپ و  مک  مک 
هک تسا  نیا  زج  ایآ  تسا ؟ هدرک  ادیپ  مواد  رمع  رخآ  ات  مارح  بابان و  قشع  مادـک  دنـسرپب : دوخ  زا  دـیاب  همه  ور ، نیا  زا  .دـندرگ 

؟ تسا هدوب  تسرد  ياه  تبحم  ماوداب  ياه  تبحم 

ص:103

«. نکی مل  نأک  ربدأ  امو  رابدإ  لبقم  لکل  : » تمکح 152 هغالبلا ، جهن  (( . 1 - ) 1
.تسا يولهد  ورسخ  ریما  یلیل  نونجم و  زا  (( . 2 - ) 2

ناکرت هک  لد  زا  ربص  دـندرب  نانچ  بوشآرهـش / راک  نیریـش  خوش  نایلول  نیاـک  ناـغف  ظـفاح : تیب  نیا  هب  تسا  هراـشا  (( . 3 - ) 3
.ار امغی  ناوخ 
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ادخ يارب  ادخ  ناگدنب  هب  تبحم 

نیا ینعم  اما  دراد ، نایاپ  یب  تراسخ  دنک  رود  ادخ  زا  ار  ناسنا  هک  یتبحم  ره  دشاب و  ادـخ  هب  دـیاب  تبحم  هک  دـش  مولعم  اجنیا  ات 
نیا هک  تسا  نیا  دارم  هکلب  دـشاب ، هتـشادن  تسود  ار  سک  چـیه  دـنک و  تبحم  یـسک  هب  دـیابن  رگید  ناسنا  هک  تسین  نیا  بلطم 

.دشاب ادخ  يارب  دیاب  یتسود 

هب ار  ناـسنا  ـالثم ، .تسا  هداد  رارق  رجا  نآ  يارب  هدرک و  لوـبق  شیوـخ  هب  تبحم  راـنک  رد  زین  ار  نارگید  تـبحم  لاـعتم  دـنوادخ 
تسود .تسا  هداد  رارق  شاداپ  زاس  یگدنز  تبثم و  ياه  تبحم  زا  مسق  نیا  يارب  هدرک و  بیغرت  نادنزرف  رسمه و  نتشاد  تسود 

هب ندرک  تبحم  دنزرف و  نتفرگ  شوغآ  رد  دراد ؛ رجا  هدومرف  نیعم  ادخ  هک  يدح  ات  رسمه  هب  ندیزرو  قشع  ردام و  ردپ و  نتشاد 
ندرک لاحشوخ  ندیسوب و  دیامرف : یم  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  مرکا ، ربمغیپ  هک  ارچ  .دوش  یم  ناهانگ  شزیر  ثعاب  دراد و  باوث  وا 

رود وا  زا  ار  ناسنا  هک  یتبحم  دـنوادخ  لاـح ، نیع  رد  .دوش (1)  یم  هتـشون  تدابع  یمدآ  لامعا  هدنورپ  رد  ردام  ردـپ و  دـنزرف و 
نآرق و رد  ادـخ  ار  نانمـشد  نیا  تسوا و  اـب  یمدآ  سوه  سفن و  ینمـشد  تسین ، تبحم  عقاو  هب  نیا  اریز  دـناد ، یمن  اور  ار  دـنک 

.دنا هدرک  یفرعم  تایاور  رد  مالسلا ، مهیلع  همئا ، ربمغیپ و 

نونجم يارجام  همادا 

شیپ .دید  یمن  وا  زج  دید و  یم  یلیل  دید  زا  ار  زیچ  همه  هک  نونجم  اصوصخ  دـندوب ؛ هدرپس  لد  مه  هب  یلیل  نونجم و  لاح ، ره  هب 
يدام يروحم  لوح  رد  شا  یگدـنز  دربب و  زیچ  همه  زا  هک  دـشاب  دودـحم  ردـق  نیا  ناسنا  تسین  تسرد  هک  دـش  هتفگ  مه  نیا  زا 

...و تمعن  ناسنا و  نامسآ و  نیمز و  نآرق و  ربمغیپ و  ادخ و  ملاع  رگم  تسا ؟ یلیل  ملاع  رگم  .دریگب  لکش 

ص:104

ۀلبقو ةوهـش ، ةأرملا  ۀلبقو  ۀمحر ، دلولا  ۀـلبق  مالـسلا : هیلع  نینمؤملا  ریمأ  لاق  : » ص220 یـسربط ، خیـش  قالخألا ، مراکم  (( . 1 - ) 1
کـسفن یلع  کـتقفن  نأ  مـلعاو  : » ص255 هیوباـب ، نب  اـضرلا ، هقف  هراـب : نیمه  رد  زین  نید .» هاـخأ  لـجرلا  ۀـلبقو  ةداـبع ، نیدـلاولا 

، يدنه یقتم  لامعلا ، زنک  زین  ص72 ؛ ج5 ، ملسم ، حیحص  زین  هللا ؛» لیبس  یف  دهاجملاک  لح  نم  هلایع  یلع  داکلاو  ۀقدص ، کلایعو 
زین ۀقدص ؛» کلام  نم  کتأرما  لکأت  ام  ناو  ۀقدص  کلایع  یلع  کتقفن  ناو  : » ص115 يراخب ، درفلا ، بدالا  زین  ص615 ؛ ج،16 ،
نمو هللا ، یلع  هلخدأ  دـقف  ارورـس  نمؤم  یلع  لخدأ  نم  : » لاـق هنأ  مالـسلا  هیلع  هللا  دـبع  یبأ  نع  : » ص 298 قودص ، خیـش  عنقملا ،

جئاوح ءاضق  یلع  اوصرحإ  : » ص 339 هیوباب ، نب  اضرلا ، هقف  هملظ ؛» نمم  مقتنی  هللاو  هشرع ، یف  لجو  زع  هللا  يذآ  دـقف  اـنمؤم  يذآ 
نم لضفأ  ضئارفلا ، دـعب  لجو  زع  هللا  دـنع  لاـمعألا  نم  ئـش  سیل  هنإـف  مهنع ، هورکملا  عفدو  مهیلع ، رورـسلا  لاـخدإو  نینمؤملا ،

«. نمؤملا یلع  رورسلا  لاخدإ 
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مسج رکف و  ياه  هتساوخ  هب  نداد  لد  یهاگآان و  لهج و  تیصاخ  نیا  دوش ؟ یم  هصالخ  رفن  کی  رد  ملاع  زیچ  همه  رگم  درادن ؟
.دناشک یم  اج  نیا  هب  ار  یمدآ  راک  هک  تسا 

ار وا  هنافراع  دید  هک  هدروآ  رد  مظن  هب  ار  وا  تاجانم  يرعاش  هک  تشادرب  اعد  هب  تسد  دش و  رایشه  ماجنارـس  نونجم  لاح ، نیا  اب 
زج هک  يروط  هب  تسا ؛ هتفای  ار  ادخ  ماجنارس  هتشذگ و  یلیل  زا  وا  هک  دیآ  یم  تسد  هب  نونجم  نانخس  زا  .دهد  یم  ناشن  یبوخ  هب 

تـسه وا  رد  هچره  ناهج و  ءایبنا  تسخن  ملاع ، رد  اریز  تسین ، یمک  ماقم  نیا  هتبلا ، .تسا  هدـید  یمن  ملاع  نیا  رد  ار  يزیچ  ادـخ 
.دننیب یم  روط  نیا  ار  ملاع  ءایلوا  تیب و  لها  نانآ  زا  دعب  دننیب و  یم  هنوگ  نیا  ار 

ي

زار هاگتولخ  هب  نونجم  یبش  ك 

زار درک  یم  نتشیوخ  يادخ  اب 

يا هدرک  نونجم  وت  ممان  ادخ  ياک 

يا هدرک  نوخ  ملد  یلیل  کی  رهب 

يا هرذ  زا  مین  مک  نم  ادخ  يا 

يا هرب  وهآ  يور  رب  مقشاع 

تسرپ تب  زا  مین  مک  نم  ادخ  يا 

تسه وت  هاگرد  هب  مدیما  يور 

؟ تساجک نم  بیبط  رخآ  ادخ  يا 

؟ تساجک نم  بیصن  ترسح ، زا  مدرم 

لاح هدیروش  يا  هک  دمآ  باطخ  سپ 

لانب هگرد  نیا  رد  یهاوخ  یم  هچ  ره 

لزان یحو  وا  رب  ای  هدز  فرح  نونجم  اـب  راـگدرورپ  هک  نیا  هن  تسا  ماـهلا  ینعم  هب  باـطخ  اـجنیا  رد  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  هتبلا ، )
(. دشاب هدرک 

تسا نم  راک  نیا  تسین  یلیل  راک 
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دـنوش و یم  هدرمژپ  رگید  ياه  تروص  اه و  سکع  همه  راگدرورپ  یقاب  هجو  زج  ینعی  .تسا (1) نم  راسخر  سکع  نابوخ  يور 
هب ار  وا  دهدب و  لد  یلـصا  يابیز  هب  هک  تسا  رت  هتـسیاش  رتهب و  دشاب ، يزیچ  هدادـلد  ناسنا  تسا  رارق  رگا  سپ ، .دـنور  یم  نیب  زا 

دزیرب رانک  ار  زیچ  همه  ناسنا  هک  نیا  .یگدنز  روحم  دوبعم و  هن  دنتسه ، یگدنز  رازبا  ملاع  ياه  ییابیز  هیقب  اریز  دنیزگرب ، يربلد 
تسین تسه و  هچ  ره  دیوگب  و 

ص:105

.تسا یناسحا  رتکد  زا  (( . 1 - ) 1
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روط هب  .تسا  ندیمهف  طلغ  ندـید و  طلغ  هرمث  ریغال ، تسا و  رالد  ناموت و  ای  تسا ، نم  رتخد  ای  نم  رـسپ  طقف  ای  تسا ، یلیل  طقف 
اب ار  دوخ  زیچ  همه  اریز  تسا ؛ یلاخ  تسد  هک  دمهف  یم  يرمع ، زا  دعب  دنک و  یم  تکرح  طلغ  دنیب ، یم  طلغ  هک  یـسک  یعیبط ،

يدبا ادخ  زج  یتسه  رد  زیچ  چیه  هک  ارچ   (1) تسا ؛ هداد  تسد  زا  ار  شیاه  هتـشاد  تسود  ییاراد و  همه  هداد و  تسد  زا  گرم 
: تسین

(2) ِما�رْکِْإلا .»  ِل�الَْجلا َو  وُذ  َکِّبَر  ُهْجَو  �یْقبَی  َو  ٍنا�ف .  ا�ْهیَلَع  ْنَم  ُّلُک  »

.دنام یم  یقاب  تراگدرورپ  دنمجرا  هوکشاب و  تاذ  اهنت  .دنوش و  یم  یناف  دنتسه ، نیمز  نیا  يور  هک  نانآ  همه 

دورب هنیدم  هب  هک  داتفا  رکف  نیا  هب  شردـپ  تساوخ ، ار  شیوخ  بیبط  ادـخ  زا  تشادرب و  اعد  هب  تسد  نونجم  یتقو  بیترت ، ره  هب 
اریز دور ، یم  متسد  زا  دراد  مناوج  هک  تفگ  دیسر  ترـضح  تمدخ  هب  وا  یتقو  .دوش  لسوتم  مالـسلا ، هیلع  یبتجم ، ترـضح  هب  و 

.تسا هداتفا  نامراک  هب  یتخـس  هرگ  ناس ، نیدـب  دـنرادن و  ناشرتخد  اب  وا  جاودزا  هب  لیامت  رتخد  هداوناخ  دراد و  تسود  ار  یـسک 
.منک یم  زاب  ار  هرگ  نیا  میآ و  یم  وت  اب  شابن ! نارگن  دندومرف : خساپ  رد  زین  یبتجم  ماما 

هطـساو راک  نیا  رد  دهاوخ  یم  ملد  دندومرف : دندرک و  توعد  ار  رتخد  هداوناخ  دنتفر ، رماع  ینب  هلیبق  تنوکـس  لحم  هب  ماما  یتقو 
یضار مه  نم  دینادب  حالـص  امـش  روط  ره  امـش ! مدق  يادف  نم  هللا ، لوسر  نبای  تفگ : زین  رتخد  ردپ  دوش ! لح  هلئـسم  نیا  ات  موش 
هنیدم هب  ترضح  زین  دقع  هغیص  ندش  يراج  زا  دعب  .دنناوخب  ترـضح  دوخ  ار  رـسپ  رتخد و  نیا  دقع  دش  رارق  زین  رخآرـس  متـسه !

.دنتشگزاب (3)

تسا لهج  زا  ادخ  ریغ  هب  قلعت 

رد ار  نآ  دنک و  ادیپ  رطاخ  قلعت  ادخ  ریغ  هب  ناسنا  هک  دوش  یم  ثعاب  لهج 

ص:106

هلآو هیلع  هللا  یلـص  یبـنلا  یلإ  میمت  ینب  نم  ۀـعامج  عم  تدـفو  مصاـع : نب  سیق  لاـق  : » ص50 قودـص ، خیـش  یلامألا ، (( . 1 - ) 1
هللا یلص  هللا  لوسر  لاقف  .ۀیربلا  یف  رمعن  موق  انإف  اهب ، عفتنن  ۀظعوم  انظع  هللا ، یبن  ای  تلقف : سمهلدلا ، نب  لاصلصلا  هدنعو  تلخدف 
نإو ابیقر ، ئـش  لک  یلعو  ابیـسح ، ئـش  لکل  نإو  ةرخآ ، ایندـلا  عم  نإو  اتوم ، ةایحلا  عم  نإو  الذ ، زعلا  عم  نإ  سیق ، اـی  : » هلآو هیلع 
هعم نفدـتو  یح ، وهو  کعم  نفدـی  نیرق  نم  سیق -  ای  کل -  دـب  هنإو ال  اباتک ، لجأ  لکلو  اباقع ، ۀئیـس  لکلو  اباوث ، ۀنـسح  لکل 
الف هنع ، الإ  لأست  الو  هعم ، الإ  ثعبت  الو  کعم ، الإ  رـشحی  مث ال  کملـسأ ، امیئل  ناک  نإو  کمرکأ ، امیرک  ناـک  نإـف  تیم ، تنأو 
اذـه نوکی  نأ  بحأ  هللا ، یبن  ای  لاقف : .کلعف  وهو  هنم ، ـالإ  شحوتـست  ـال  دـسف  نإو  هب ، تسنأ  حلـص  نإ  هنإـف  اـحلاص ، ـالإ  هلعجت 

: لاق .ناـسحب  هیتأـی  نم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  رمأـف  .هرخدـنو  برعلا ، نم  اـنیلی  نم  یلع  هب  رخفن  رعـشلا ، نم  تاـیبأ  یف  مـالکلا 
اهبسحأ تایبأ  ینترضح  دق  هللا ، لوسر  ای  تلقف : ناسح ، ئجم  لبق  لوقلا  یل  بتتساف  رعـشلا ، نم  ۀظعلا  هذه  هبـشأ  امیف  رکفأ  تلبقأف 

 * هدعت نأ  نم  توملا  دعب  دـب  الو  لعفی /  ناک  ام  ربقلا  یف  یتفلا  نیرق  امنإ *  کلاعف  نم  اطیلخ  ریخت  سیقل : تلقف  .دـیرت  ام  قفاوت 
هتوم دعب  نم  ناسنالا  بحصی  نلف  لغشت  هللا  هب  یـضری  يذلا  ریغب  نکت *  الف  ئـشب  الوغـشم  تنک  نإف  لبقیف /  هیف  ءرملا  يدانی  مویل 
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«. لحری مث  مهنیب  الیلق  میقی  هلهأل *  فیض  ناسنالا  امنإ  الأ  لمعی /  ناک  يذلا  الإ  هلبق  نمو  * 
.27-26 نمحرلا ، (( . 2 - ) 2

( فلوم  ) .ردص هللا  تیآ  موحرم  هتشون  افو ، درم  كر : ناتساد  نیا  لماک  نتم  هعلاطم  يراب  (( . 3 - ) 3
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تما رد  هن  دوش ! تقد   ) نم تما  رد  یهورگ  نامزلارخآ  رد  دنیامرف : یم  مرکا  ربمغیپ  هک  تسور  نیا  زا  .دیوجب  دهاوخب و  یگدنز 
: تسا ناشنانز  ناش  هلبق  و  رانید ، مهرد و  ناشنید  مکش ، ناشیادخ  هک  يراصن ) دوهی و 

و همسا ،  الإ  نامیالا  نم  یقبی  ال  مهعاتم ،  مهفرـش  و  مهنید ،  مهریناند  و  مهتلبق ،  مهؤاسن  مهتهلآ و  مهنوطب  نامز  سانلا  یلع  یتأی  »
(1) هسرد .»...  الإ  نآرقلا  نم  و ال  همسر ،  الإ  مالسالا  نم  ال 

مورحم تداعـس  زا  ترخآ  ایند و  رد  دنک و  ور  كوپ  یعرف و  ياه  هلبق  هب  دسانـشن و  ار  یعقاو  هلبق  ناسنا  هک  دوش  یم  ببـس  لهج 
: دیامرف یم  نینمؤملاریما  .دنیبن  يزیچ  ادخ  زج  ایند  رد  ناسنا  دوش  یم  ببس  لقع  هک  یلاح  رد  دوش ؛

(2) هدعب .»  هعم و  هلبق و  هللا  تیأر  الا و  ائیش  تیأر  ام  »

.مدید ار  ادخ  نآ  زا  سپ  و  نآ ، اب  نآ ، زا  شیپ  هک  نیا  رگم  مدیدن  ار  زیچ  چیه 

نینچ راتفرگ  هک  یسک  .دزادرپب  هزیتس  هب  وا  ناماما  ربمایپ و  ادخ و  اب  دتـسیاب و  یتقیقح  ره  ربارب  رد  ناسنا  هک  دوش  یم  ببـس  لهج 
يارب .تسا  هدرپـس  لد  هدرپسرـس و  وا  هب  هداد و  يراداـفو  یتـسود و  تسد  ناطیـش  هب  اریز  تسا ، ناطیـش  ناتـسود  زا  تسا  یلهج 

.گرم ماگنه  رد  رگم  دوش ، یمن  نامیشپ  ددرگ و  یمن  زاب  دوخ  هار  زا  رگید  دوش ، نشور  زین  قح  وا  يارب  رگا  نیمه ،

رمش ییاورپ  یب 

.دنک ادج  ترضح  ندب  زا  رس  ات  داد  روتـسد  نانـس  هب  رمـش  داتفا ، كاخ  رب  مالـسلا ، هیلع  نیـسحلا ، هللادبع  یبا  یتقو  هک  تسا  لقن 
: تفگ وا  خساپ  رد  نانس 

 «. یمصخ دمحم  هدج  نوکیف  لعفأ ،  هللا ال  و  نانس :  لاقف  »

! دوب دهاوخ  نم  نمشد  شدج  نوچ  منک ، یمن  ار  راک  نیا  نم  مسق ، ادخ  هب 

ص:107

ص 376. ج 11 ، يرون ، لئاسولا ، كردتسم  زین  ص 453 ؛ ج 22 ، راونألا ، راحب  (( . 1 - ) 1
ص 83. ج 3 ، یناردنزام ، حلاص  دمحم  یفاکلا ، لوصأ  حرش  زین  ص 263 ؛ ج 8 ، نازیملا ، ریسفت  (( . 2 - ) 2
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ار ماما  نتشک  دصق  تفرگ و  تسد  رد  ار  ناشیا  نساحم  تسشن و  ترضح  كرابم  هنیس  يور  دش و  نیگمـشخ  نخـس  نیا  زا  رمش 
: درک

 «. هلتقب مه  هتیحل و  یلع  ضبق  نیسحلا و  ردص  یلع  سلج  هللا و  هنعل  رمش  بضغف  »

؟ متسیک نم  یناد  یمن  ایآ  یشک ؟ یم  ارم  هنوگچ  دومرف : وا  هب  دز و  يدنخبل  ماما  لاح ، نیا  رد 

»؟ انأ نم  ملعت  ینلتقتأ و ال  هل :  لاقف  مالسلا  هیلع  نیسحلا  کحضف  »

: تفگ وا  .تسا  هدنهد  ناکت  بیجع و  یلیخ  اج  نیا  رد  رمش  خساپ 

یلعلا کمـصخ  و  یفطـصملا ،  دـمحم  كدـجو  یـضترملا ،  یلع  كوبأ  و  ءارهزلا ، همطاف  کـمأ  هفرعملا :  قح  کـفرعأ  لاـقف :  »
(1) یلابأ .»  کلتقأ و ال  یلعألا . 

راگدرورپ همه ، نیا  اب  .تسا  یفطـصم  دمحم  تدج  یـضترم و  یلع  تردـپ  ارهز و  همطاف  تردام  مسانـش : یم  بوخ  یلیخ  ار  وت 
! مرادن يزیچ  زا  یکاب  مشک و  یم  ار  وت  ور ، نیا  زا  .تسوت  نمشد 

ربمغیپ ياج  هب  ددرگب ، شترطف  ربهر  ملعم و  لابند  هب  هنالهاج  دـشاب و  لهاج  ناسنا  یتقو  دـناشک ! یمن  هک  اجک  هب  ار  ناسنا  لهج 
دنک و یم  تشپ  نینموملاریما  هب  دراپـس و  یم  هیواعم  هب  ار  ربمایپ  نید  یتحار  هب  دـتفا و  یم  سلگنا  لگه و  سکرام و  ماد  هب  مرکا 

.دنیب یم  نیسح  ماما  نمشد  دیزی و  رادتسود  ار  ادخ  شیوخ  لطاب  لایخ  رد 

نمشد نیرت  تخس  ار  نآ  مالـسلا ، هیلع  اضر ، ماما  رقف و  نیرت  گرزب  ار  لهج  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  مرکا ، ربمایپ  هک  تسور  نیا  زا 
.تسا هداد  داب  رب  ار  دوخ  ترخآ  ایند و  تداعس  نامتخاس  دنک ، یگدنز  نآ  اب  یسک  رگا  نوچ  .دنرامش  یم  ناسنا 

ص:108

ص 56: ج 45 ، راونألا ، راحب  (( . 1 - ) 1
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ص:109
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تفرعم بسک  عبانم  - 7

هراشا

ص:113
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نعلو نیرهاطلا ، هلآو  دّمحم  یلع  ّلصو  نیلسرملاو  ءایبنألا  عیمج  یلع  هللا  یّلـصو  نیملاعلا  بر  دمحلا هللا  .میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
.نیعمجا مهئادعا  یلع 

.تسا رتشیب  نانمـشد  ریاس  زا  بتارم  هب  شرطخ  هک  تسا  ینمـشد  ناسنا و  يونعم  يدام و  ياه  تراسخ  همه  ساـسا  اـنبم و  لـهج 
تفرعم .تسا (1) ملع  تفرعم و  مالسلا ، هیلع  اضر ، ماما  شیامرف  هب  زین  دنک  یم  رد  هب  تایح  نادیم  زا  ار  نمشد  نیا  هک  يا  هحلسا 

رد تسا  بجاو  همه  رب  ینعی  تسا ؛ ینیع  بجاو  شلوـصح  هک  تسا  یملع  تفرعم و  نآ  تسا  حرطم  تیاور  نیا  رد  هـک  یملع  و 
.دوش رود  یمدآ  زا  نآ  هلیسو  هب  لهج  تارطخ  هک  يدح  رد  هتبلا ، .دنشاب  نآ  نتفرگ  ارف  نتخومآ و  ددص 

، تقو تعـسو  تقاط و  هزادـنا  هب  درک و  میهاوخ  یـسررب  ار  مالـسلا ، هیلع  نینموملاریما ، زا  یمهم  دنمـشزرا و  هعطق  راتفگ ، نیا  رد 
میهاوخ نایب  زین  ار  دوش  یم  ادـیپ  ناسنا  يارب  تفرعم  نیا  ققحت  زا  دـعب  هک  يرظن  دـنراد و  هلئـسم  نیا  رد  ترـضح  هک  یهاگدـید 

.درک

نآ اب  هک  دهد  یم  ناسنا  هب  یهاگن  تفرعم  تسا  دقتعم  ، مالسلا هیلع  ماما ،

ص:115

هب ار  لـهج  هک  یتیاور  .درب  یم  ماـن  اـهرقف  نیرتدـیدش  ناونع  هب  لـهج  زا  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  مرکا ، ربماـیپ  تشون .  یپ  (( 1 - ) 1
«. هلهج هودعو  هلقع  ءرما  لک  قیدص  : » دیامرف یم  هک  تسا  مالسلا ، هیلع  اضر ، ماما  تیاور  درب  یم  مان  نمشد  ناونع 
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انعم ار  نآ  ترـضح  دوخ  هک  يا  یگدـنز  شخب .؛ یم  ماـظن  ار  شا  یگدـنز  نآ  ساـسارب  دـنیب و  یم  شیوخ  ياـج  رب  ار  زیچ  همه 
.تسا هدش  دای  هبیط » تایح   » هب نآ  زا  میرک  نآرق  رد  دنا و  هدرک 

: دنیامرف یم  تفرعم  ملع و  درکراک  یگژیو و  هرابرد  یهاتوک  هلمج  رد  ترضح 

(1) عیفرلا .»  عضی  هکرت  و  عیضولا ،  عفری  ملعلاف  »

دید نادـیم  هک  ییاـه  بوچراـچ  زا  ار  وا  دزاـس و  یم  دـنمجرا  دـهد و  یم  تعفر  ار  دودـحم  تسپ و  ریقح و  ناـسنا  تفرعم  ینعی 
.دهد یم  رارق  یهلا  تمظع  اب  ياضف  رد  دروآ و  یم  رد  دنراد  يدودحم 

: دیامرف یم  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ 

(2) ٍتا�جَرَد .»  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  ْمُْکنِم َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ّللا 
�

ُه ِعَفْرَی  »

.دنادرگ دنلب  شزرااب ]  میظع و  یتاجرد [  هب  ار  ناتنادنمشناد  يا و  هجرد  هب  ار  امش  زا  نانمؤم  ادخ 

یتوکلم تاجرد  اه و  تلزنم  اه و  هبترم  ياراد  دـنا ، ملع  تفرعم و  شناد و  لها  هک  یناسک  دـهد  یم  ناشن  راـگدرورپ  نخـس  نیا 
.دنتسه زین 

تسا نانآ  ملع  زا  البرک  نادیهش  ماقم 

هک تسا  نـیا  خـساپ   (3) تساـه ؟ گرم  نیرتهب  ناـشیا  گرم  ملاـع و  ياـه  ناـسنا  نیرترب  ـالبرک - يادهـش  هژیو  هب  ادهـش - ارچ 
ملاع اه  نآ  همه  هک  تسا  نیا  ناشیا  لوا  یگژیو  درادن : دوجو  لکـش  نیدب  نارگید  رد  هک  دنراد  مهم  یگژیو  هس  البرک  يادـهش 

دندوب مدق  تباث  ادخ  هار  رد  هک  تسا  نیا  ناشموس  یگژیو  .دنتشاد و  ار  صولخ  هیام  نیرتهب  هک  هدوب  نیا  ناشمود  یگژیو  .دندوب 
تجح باـکر  رد  ادـخ و  هار  رد  تداهـش  زین  ناـشرگید  یگژیو  .دـندمآ  نوریب  دنلبرـس  اـه  ناـفوط  نیرت  تخـس  اـب  ههجاوم  رد  و 

ماما هک  تسور  نیا  زا  .تسناد  دیهش  مدق و  تباث  صلاخ و  ناملاع  دیاب  ار  نانآ  سپ ، .تسادخ 

ص:116

عفری ملعلاف  : » ص 6 ج 75 ، راونألا ، راـحب  زین  عیـضولا ،» عفری  عضاوتلا  : » ص 39 یطـساو ، یثیل  ظـعاوملاو ، مکحلا  نویع  (( . 1 - ) 1
ج 1، غابـص ، نبا  ۀمئألاا ، ۀـفرعم  یف  ۀـمهملا  لوصفلا  رد  فالتخا  اب  زین  ص 6 ؛ ج 75 ، راونالا ، راحب  عیفرلا .» عضی  هکرتو  عیـضولا ،

ص 415. ج 2 ، يزودنق ، ةدوملا ، عیبانی  زین  ص 550 ؛
اوُزُْشناَف اوُزُْـشنا  َلِیق  ا�ذِإ  ْمَُکل َو  ّللا 

�
ُه ِحَسْفَی  اوُحَْـسفاَف  ِِسلا�جَْملا  ِیف  اوُحَّسَفَت  ْمَُکل  َلِیق  ا�ذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی  : » 11 هلداجم ، (( . 2 - ) 2

« . ٌرِیبَخ َنُولَمْعَت  ا�ِمب  ّللا 
�

ُه ٍتا�جَرَد َو  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  ْمُْکنِم َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ّللا 
�

ُه ِعَفْرَی 
«. ءادهشلا لتق  لتقلا  فرشأو  : » ص 576 قودص ، خیش  یلامألا ، رد  فالتخا  اب  زین  ص 342 ؛ دیفم ، خیش  ، صاصتخالا (( . 3 - ) 3
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.درادن دوجو  دارفا  نیا  هنومن  ناگدنیآ ، ناگتشذگ و  نایم  رد  دیامرف : یم  مالسلا ، هیلع  نیسح ،

ار شیوخ  لمع  دـناوت  یم  هن  دـشاب  هتـشادن  ملع  یـسک  ات  اریز  تسا ، ناشیا  ملع  تسناد  دـیاب  نادیهـش  نیا  هرابرد  هک  یمهم  هتکن 
ار تداهـش  شزرا  دناوت  یم  هن  و  دنادب ، وا  ربارب  رد  ار  دوخ  هفیظو  دسانـشب و  ار  ادخ  تجح  دـناوت  یم  هن  دـنک ، صلاخ  ادـخ  يارب 
دـنک و یم  دـنمجرا  درب و  یم  الاب  ار  هیامورف  تسپ و  ناسنا  تریـصب  شنیب و  یهاگآ و  يرآ ، .دورب  نآ  لابقتـسا  هب  دـنک و  كرد 

: دزاس یم  تسپ  دنز و  یم  نیمز  هب  ار  گرزب  ياه  ناسنا  لهج 

«. عیفرلا عضی  هکرتو  عیضولا  عفری  ملعلا  »

، نآ مشچ  دـسح  زا  يرود  نآ ، رـس  عـضاوت  هک  دـننک  یم  هیبـشت  یناـسنا  هب  ناـسنا  دوـجو  رد  ار  شناد  تیاور  هـمادا  رد  ترـضح 
: تسا نآ  لقع  روما  بابسا  تخانش  و  نآ ، بلق  كاپ  تین  نآ ، شوگ  مهف  نآ ، نابز  ییوگتسار 

(1) رومألا .» بابسأ  ۀفرعم  هلقعو  ۀینلا ، نسح  هبلقو  قدصلا ، هناسلو  مهفلا ، هعمسو  دسحلا  نم  ةءاربلا  هرصبو  عضاوتلا ، ملعلا  سأرو  »

یگژیو نیا  .تسین  ملاع  دـنز  یم  جوم  شدوجو  رد  یمهف  هن  دراد و  یکاپ  صلاخ و  تین  هن  هک  وگغورد  دوسح و  ربکتم و  ناـسنا 
نیا ریغ  رد  .درامـش  یم  بجاو  ار  نآ  مالـسا  نید  دـشاب و  نآ  بـسک  ددـص  رد  دـیاب  یناـسنا  ره  هـک  تـسا  یتـفرعم  مـلع و  ياـه 

: تسا هدمآ  تایاور  رد  هک  تسور  نیا  زا  دوب و  دهاوخن  رت  هریت  رت و  گرزب  یباجح  زج  شناد  بسک  تروص ،

(2) ربکا .» باجح  ملعلا  »

: دیوگ یم  ییایبز  تیب  رد  هللا ، همحر  ینیمخ ، ماما 

مدز قرو  هچ  ره  متفرگ و  ارف  هچ  ره 

باجح زا  سپ  یباجح  ریغ  دوبن  يزیچ 

؟ بارس نیا  زا  ایرد  هب  دیسر  ناوت  یم  یک  دشن  یلصاح  ما  هسردم  ثحب و  سرد و  زا 

ص:117

نع روصنم ، یبأ  نب  تسرد  نع  ناقهدلا ، هللا  دبع  نب  هللا  دیبع  : » ص 6 ج 75 ، راونالا ، راحب  رد  زین  ص 48 ؛ ج 1 ، یفاک ، (( . 1 - ) 1
هیلع نینمؤملا  ریمأ  ناک  لوقی : مالـسلا  هیلع  هللا  دـبع  ابأ  تعمـس  لاق : ریـصب  یبأ  نع  بیعـش ، نع  یفوقرقعلا  بیعـش  یخأ  نب  ةورع 

، قدـصلا هناـسلو  مهفلا ، هنذاو  دـسحلا ، نم  ةءاربلا  هنیعو  عضاوتلا ، هسأرف  ةریثک : لـئاضف  وذ  ملعلا  نإ  ملعلا  بلاـط  اـی  لوقی : مالـسلا 
هتمکحو ۀمالـسلا ، هتمهو  ءاملعلا ، ةرایز  هلجرو  ۀـمحرلا ، هدـیو  رومألاو ، ءایـشألا  ۀـفرعم  هلقعو  ۀـینلا ، نسح  هبلقو  صحفلا ، هظفحو 

ةرواحم هشیجو  ةارادـملا ، هسوقو  اـضرلا ، هفیـسو  ۀـملکلا ، نیل  هحالـس  و  ءاـفولا ، هبکرمو  ۀـیفاعلا ، هدـئاقو  ةاـجنلا ، هرقتـسمو  عرولا ،
«. رایخألا ۀبحم  هقیفرو  يدهلا ، هلیلدو  ۀعداوملا ، هؤامو  فورعملا ، هدازو  بونذلا ، بانتجا  هتریخذو  بدألا ، هلام  و  ءاملعلا ،
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رتغتال يزیزع ! ایو  ۀقیقحلا  اخأ  ای  : » دنـسیون یم  ص 389 ) ج 1 ،  ) دوخ ریسفت  رد  ینیمخ  یفطصم  دیـس  هللا  تیآ  موحرم  (( . 2 - ) 2
فتکت الو  فئاطل ، بکرمو  ناعم  لامح  ریـصتف  قئاقرلاو ، تایلکلا  كردب  عنقت  الو  قئاقحلاو ، قئاقدلا  نم  فئاحـصلا  هذـه  یف  امب 
هیجوت یف  هفرـصی  امو  کیلع ، معنأ  ام  کیبری ، يذـلا  برلا  یف  ربدـتت  نأ  کیلع  لـب  راـثآلاو ، راـبخألا  نیب  نم  راتـسألاو  بجحلاـب 

یلع اهب  تلـصح  الو  کـبلق ، یف  ترثأ  نکت  مل  اذإ  اـمیف  تاـملظ ، ۀـیرکفلا  لـئاسملاو  لـئاضفلاو  نونفلاو  مولعلاو  کـیلإ ، فطللا 
نمو تاعبتلا ، هذه  رـش  نم  اهیف  یلاعت  هللااب  اذوعتم  نکف  ۀـیتآلا ، تآشنلا  عیمج  یف  کیلع  الابو  ریـصتو  ۀـیقالخألا ، لئاضفلاو  راونألا 

جمانربلاو جذومنلا  اذـه  یلعف  .ءاـشی  نم  بلق  یف  یلاـعت  هللا  هفذـقی  رونو  ربکأ ، باـجح  ملعلا  نإـف  روصلاو ، تاـمولعملا  هذـه  راـثآ 
اهنأ رظناف  مالا ، محر  یلإ  تلقتناف  بألا ، بلص  نم  ۀسجنلا  ۀلیذرلا  ۀفطنلا  نم  ةرطق  تنک  کنأو  کتیبرت ، بابـسأ  یف  لمأت  ریـصقلا 

تاطابرلاو فیراضغلاو  ۀمظتنملا ، ماظعلاو  ۀفلتخملا ، ءاضعألا  اهنم  کلذ  دعب  تدلوت  مث  ایناث ، ۀغـضم  مث  الوأ ، ۀـقلع  تراص  فیک 
يوقلا عاونأ  ءاضعألاو ، نماکملا  کلت  نم  دحاو  لک  یف  تلصح  مث  لحنی ، نیتم ال  صاخ  ماظن  یلع  نییارشلاو ، ةدروألاو  راتوألاو 

نبللا وهو  کلاح ، بسانی  ۀصاخو  ۀقر  ءایشألا  نسحأ  مالا  يدث  یف  کل  لصح  مث  ۀیسمللاو ، ۀیقوذلاو  ۀیمـشلاو  ۀیعمـسلاو  ۀیرـصبلا 
ایاوزو مهبولق  اـیابخ  یف  کـلعجو  کـیلع ، ءاـبآلاو  تاـهمالا  فطاوع  سدـقتو -  یلاـعت  فـطعأ -  مث  نیبراـشلل ، ذـیذللا  فـیطللا 

یلإ ۀـغلابلا  ۀـیدوجولا  تاداـضملاو  راـضملا  کـنع  عفادو  کـیلإ ، هجوتی  اـمع  کـل  اـظفح  قشعلاو ، قوشلاو  بحلا  دروم  مهـسوفن 
، ۀهباشتملا ریغو  ۀهباشتملا  عاونألا  ۀفلتخملا  ۀبرـشألاو  ۀیذغألا  نم  ۀیندبلا ، کتیبرتل  هأیهو  هقلخ  ام  یلإ  رظناو  اعون ، لب  اددع  نییالم 

ۀلباقلا ریغ  ءالآلاو  معنألا  هذـه  لذـب  نم  کقح ، یفو  کب  فطل  فیکو  کیلع ، رومالا  لیهـست  کلذ  یف  ظحال  فیک  یلاـعت  هنأو 
لئاسملا یلإ  كرظنو  کهجو  فطعاف  ۀـیداملا -  ةأـشنلا  یهو  ۀـیحانلا -  هذـه  نم  ۀـقیقد  تلمأـتو  ۀـعاس  ترکفت  اذإـف  ءاـصحإلل ،

قافآلا رئاس  یف  کتجاح  يریو  ملاوعلاو ، رارـسألاب  ملاع  سدـقتو  یلاعت  هنإف  .ۀـیناحورلا  تاداقتعالاو  ۀـیقالخألا  بادـآلاو  ۀـیحورلا 
.اعقاو ةریـسیو  ادج  ۀلیئـض  ۀیویندلا  ایالبلا  کلت  اهبنج  یف  یتلا  ایالبلاو ، تافآلا  نم  کصالخل  ۀـثروملا  بابـسألا  ئیهیف  فورظلاو ،

، یـصحی الو  دـعی  امم ال  ةریثک  بئاصم  نوخماشلا ، ءایبنألاو  نومظعملا  لسرلا  کلذ  یف  لمحت  دـقو  بتکلا ، لزنأو  لسرلا  لـسرأف 
: لاق هنأ  مظعألا  انلوسر  نع  یکح  یتح  مالـسلاو -  ةالـصلا  مهیلع  مهیلإ -  ۀهجوتملا  ایازرلا  کلت  نم  خـیراوتلا  بتک  تألتما  دـقو 

ءابطأ مهف  ۀـمایقلاو ، خزاربلا  یف  ۀـلیذرلا  لامعألا  تاعبت  نع  کل  ۀنایـص  الإ  هلک  کلذ  ناک  اـمو  تیذوا ،" اـم  لـثم  یبن  يذوا  اـم  "
هذه یلإ  تهجوتو  رکفلاو ، ةریـصبلا  لهأ  نم  تنک  اذإف  لامکلا ، یلإ  صقنلا  نم  هجارخإو  هتیبرتو  رـشبلا  ۀـیادهل  نوثوعبم  سوفنلا ،

قوشو بح  میحرلا ، نمحرلا  میرکلا ، میرکلا  اذهلو  میظعلا  دوجولا  اذـهل  کسفن  یف  لصحی  لهف ال  یحاوفلاو ، یحاونلاو  تاهجلا 
اقـشع هل  کبلق  یف  تدجو  اذإو  الیبس .) لضأ  مه  لب  : ) لئاق نم  زع  لاق  ام  معنلو  ریخ ، کل  توملاف  کلذک  نکت  مل  اذإف  قشعو !؟
هسفن قلعت  نأ  ایاضقلا  فارطأ  یلإ  هجوتملا  تفتلملا  ناسنإلاب  نسحیفأ  ئـش ، هریغل  کبلق  یف  یقبی  یتح ال  هدایدزاب ، کیلعف  اقوشو 
هتمدـخ یف  لـهاستت  کـنإ  مث  هاوس ، بر  کـل  سیل  تنأو  كریغ  اداـبع  کـلمی  یلاـعت  هنإ  هقح : یف  لـیق  يذـلا  زیزعلا  برلا  ریغب 

مظعأ ام  هناحبسف  كاوس ، هل  دبع  هنأک ال  یتح  کتیبرتب  ینتعی  هناحبس  وهو  هریغ ، ابابرأ  لب  ابر  کل  نأک  هتعاط ، فئاظو  یف  مایقلاو 
نکت الو  کنم ، دارأ  امب  مایقلا  یف  لطامت  الف  لصوو ، غلب  دوهـشلاو  ناهربلا  باصن  یلإو  ررحتو ، ررقت  ام  یلعف  .هتیبرت  متأو  هتمحر 

ماـیقلا یلاـعت ، هتاـبلط  مهأ  نمو  هدـصاقم ، نوهرم  كدوـجو  ریـصی  نأ  یف  دـهتجاو  هیهاوـنو ، هرماوأ  یلع  نیدرمتملا  نیـصاعلا  نم 
یفو ةرخآلا ، یلإ  ساـنلا  هیجوت  یف  برلا "  " مسـالا رهظم  نکف  میقتـسملا ، قیرطلا  یلإ  رـشبلا  ۀـیادهو  نیملـسملا ، روماـب  ماـمتهالاو 

«. ناعتسملاو نیعملا  وه  هللاو  .مهبولق  یف  ۀنایدلا  میظعت  یفو  مهسوفن ، یف  ایندلا  ریغصت 
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تفرعم ندروآ  تسد  هب  عبانم 

تـسا نیا  خـساپ  دروآ ؟ تسد  هب  دـیاب  عبنم  مادـک  زا  ار  ماما  شیامرف  نیا  رد  دوجوم  تفرعم  ملع و  هک  تسا  نیا  مهم  لاوس  لاح ،
نیا فطل  هاگ ، .تسا  مالـسلا ، مهیلع  تیب ، لها  تاشیامرف  سپـس  نآرق و  ادتبا  تفرعم  عبانم  نیرت  بان  نیرت و  مهم  دیدرت ، یب  هک 

.تسا هداد  خر  مک  تیفیک  نیدب  یتازجعم  خیرات  لوط  رد  هک  تسا  يدح  هب  تاشیامرف 

نییبت يارب  .تسا  ماما  لقع  تیلاعف  لصاح  هاـگ  تسا و  ینوریب  یناـیرج  رد  فرـصت  هاـگ  هزجعم  هک  تسا  مزـال  بلطم  نیا  رکذـت 
هک تسا  ینایرج  تعیبط و  رد  فرـصت  هب  طوبرم  اـه  نآ  نیتسخن  هک  دوش  یم  رکذ  هزجعم  عون  ود  ره  زا  ییاـه  هنومن  بلطم ، رتهب 

.تسا هداتفا  قافتا  ماما  دوجو  زا  جراخ  رد 

تیالو لامعا  و  مالسلا ، هیلع  نیسح ، ماما 

دنا هدروآ  .تسین  نایعیـش  ياه  باتک  رد  اضق  زا  هک  هدـش  لقن  تنـس  لها  بتک  رد  فرـصت  تیالو و  هلأسم  هرابرد  یبلاج  تیاور 
وا هب  مه  یهجوت  دوب و  فاوط  لوغـشم  هک  دید  ار  ییابیز  ناوج و  نز  ادخ ، هناخ  فاوط  ماگنه  رد  یبدا  یب  نارتوهـش و  ناوج  هک 
نآ يارب  دوب ، هداد  رارق  سفن  ياوه  تمدخ  رد  دهد  رارق  قح  تعاط  هار  رد  هک  نآ  ياج  هب  ار  شندـب  ياضعا  هک  ناوج  .تشادـن 

دیبسچ و نز  نآ  تسد  تشپ  هب  شتسد  ناهگان ، درک و  سمل  ار  نز  نیا  تسد  دوخ  تسد  اب  دشاب  هدرب  یتذل  یغولـش  نآ  رد  هک 
.دشن ادج  رگید 

یلو دننک ، صخـشم  ار  هلاسم  مکح  ات  دندش  عمج  زین  تنـس  لها  ياملع  .دندرب  هکم  مکاح  شیپ  ار  نانآ  هعقاو  نیا  ندـید  اب  مدرم 
تسد یلو  دنیبب ، بیسآ  دیابن  نز  تسد  تفگ  یم  یکی  .دنتشاد  يرظن  مادک  ره 
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نایراصنا نیسح  داتسا  ياهینارنخس  هعومجم  مالسا : رد  ینید )  ) www.Ghaemiyeh.comتفرعم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 449زکرم  هحفص 156 

http://www.ghaemiyeh.com


ات دننک  عطق  چـم  زا  يزیت  رجنخ  اب  دـیاب  ار  ناوج  تسد  هک  دوب  نیا  ناشرظن  تقیقح ، رد  .درادـن  یلاکـشا  دـنیبب  بیـسآ  رگا  ناوج 
تسا تقرـس  هب  طوبرم  تشگنا  عطق  درادن و  دوجو  هقف  رد  یمکح  نینچ  هک  دوب  نیا  ناشرظن  يا  هدع  یلو  دنک ؛ اهر  ار  نز  تسد 

.دوش یمن  عوضوم  نیا  لماش  و 

لقع اریز  دیـسرپب ، ناشیا  زا  ار  هلاسم  مکح  تسا  هکم  رد  یلع  نب  نیـسح  رگا  مکاح ، بانج  دنتفگ : تنـس  لها  ياملع  تیاهن ، رد 
.دندمآ همکحم  هب  دندوب و  هدش  فرـشم  جح  هب  لاس  نآ  مالـسلا ، هیلع  هللادبع ، یبا  كرابم  دوجو  اضق ، زا  دـسر ! یمن  ییاج  هب  ام 

سپ دـنتفگ : ریخ ! دـندومرف : درک ؟ عطق  دـیاب  ار  تسد  نیا  اـیآ  درک و  دـیاب  راـک  هچ  هراـب  نیا  رد  دـندرک : لاوـس  ناـشیا  زا  یتـقو 
دعب تسا ! نم  مکح  نیا  دومرف : سپـس  .درک  ادج  مه  زا  ار  اه  نآ  درک و  اه  تسد  نیا  هب  یهاگن  طقف  ترـضح  تسیچ ؟ ناتمکح 
.دشاب (1) هتشادن  وا  هب  يراک  یسک  هک  دندرک  مکح  وا  هرابرد  و  نک ! هبوت  يدرک  هک  يراک  زا  دندومرف : دندرک و  ناوج  هب  ور 

هفرع ياعد  و  مالسلا ، هیلع  نیسح ، ماما 

هب قلعتم  هک  ار  هفرع  ياـعد  لوا  هحفـص  ود  یـسک  رگا  اریز  تسا ، هفرع  ياـعد  مالـسلا ، هیلع  هللادـبع ، یبا  تازجعم  زا  رگید  یکی 
گرزب داتسا  کی  هتشون  دیوگ  یم  تسیک ؟ زا  رثا  نیا  دیوگب  دمهف و  یم  ار  نآ  يانعم  هک  دهدب  یـسک  هب  تسا  شیپ  لاس   1500

.تسا هدرک  تبث  ار  ...و  شوگ  مشچ و  همجمج و  فلتخم  يازجا  هدرک و  حیرشت  ار  ناسنا  ندب  هک  تسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد 

زین ربتعم  ياهریـسفت  زا  دـشاب و  هارمه  هیرگ  اـب  وضو و  اـب  نآرق  اـب  سنا  رگا  هساـخ  .تسا  نآرق  تفرعم  بسک  تسخن  عبنم  يرآ ،
ون و فرح  هراومه  تسا و  رون  نآرق  .تسا  رترثوم  رتهب و  دوش ، هدافتسا  نآ  مهف  يارب 

ص:119

هباـشم فلوم - )  ) .تسا هدـمآ  مالـسلا ، هیلع  نیـسح ، ماـما  هب  طوبرم  تاـیاور  رد  قـحلا ، قاـقحا  باـتک  رد  تیاور  نیا  (( . 1 - ) 1
یف تیبلاـب  فوـطت  یهو  ةأرما  دـعاس  قرب  لاـق : طـباس  نب  نـمحرلا  دـبع  : » ص26 ج5 ، یناعنـص ، قازرلا  دـبع  فنـصملا ، تیاور :
نأ تیبلا  اذه  بر  دهاعف  ...يذلا  ناکملا  تیإ  لاقف : لجر ، یتأف  اهدیب ، هدی  تقزلأف  اهدـعاس ، یلع  هدـی  لجر ]  عضوف [  ۀـیلهاجلا ،

«. قلطأف لعفف ، لاق : دوعتال ،
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ار نآ  دـنراد و  راک  رـس و  نآ  اب  تسا  لاـس  یـس  هک  دنـسر  یم  يا  هیآ  هب  یتقو  زین  نآرق  نیـصصختم  یتح  ور ، نیا  زا  .دراد  هزاـت 
بسک مود  عبنم  .دراد (1) دوخ  رد  يا  هزات  نخـس  هدـش و  لزان  هزات  هیآ  نآ  دـننک  یم  ساسحا  زاب  دـنا ، هدرک  یملع  لیلحت  اـهراب 

هک تسین  هدوهیب  .دـمهف  یمن  ار  ناشـشزرا  دـنکن  تقد  اـه  نآ  رد  یـسک  اـت  هک  تسا  هروثأـم  هیعدا  نیموـصعم و  تاـیاور  تفرعم 
باتک کی  هک  ییاج  رد  مه  راب  کی  دـنتفر  ایند  زا  یگلاس  دون  رد  هک  يزور  ات  یگبلط  لوا  زا  يدرجورب  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم 

هتـشون رقابلا  لاق  قداصلا و  لاق  نآ  رد  هک  تسه  یباـتک  قاـتا  نیا  رد  دـندومرف  یم  اریز  دندیـشکن ، زارد  دـندیباوخن و  دوب  ییاور 
! تسا یبدا  یب  قاتا  نیا  رد  ندیباوخ  هدش و 

رد ناـگرزب  زا  یـضعب  ارچ  دنتـشاذگ و  یمن  اـه  باـتک  نیا  دـلج  يور  تسد  وضو  یب  اـهقف  یـضعب  ارچ  هک  دوش  یم  مولعم  هزاـت 
! دندش یم  بوخ  دندیلام و  یم  دوخ  ندب  هب  ار  یفاک  لوصا  باتک  تخس  ياه  يرامیب 

یمق سابع  خیش  موحرم  زا  یتیاکح 

هجلاعم ار  ناشیا  دنتـسناوتن  اهرتکد  دش و  رامیب  مردـپ  یتقو  دادـغب  رد  هک  درک  لقن  نم  دوخ  يارب  یمق  سابع  خیـش  موحرم  دـنزرف 
مردام دنتفرگ و  هساک  يور  ار  ناشتـسار  تسد  سپـس ، .دـنروایب  ناشیارب  هساک  کی  بآ و  يرادـقم  ات  دنتـساوخ  مردام  زا  دـننک ،

: دنتفگ میدیسرپ  ناشیا  زا  ار  بلطم  رس  یتقو  .دنتفای  افش  دندروخ و  ار  بآ  نیا  ناشیا  .دنتخیر  بآ  ناشیا  تسد  يور 

نآ روطاس  اب  تفگ  لحم  باصق  هب  دیاب  دننکب ، دـنناوتن  يراک  رگا  هتـشون ، رقابلا  لاق  قداصلا و  لاق  تسا  لاس  اه 50  تشگنا  نیا 
.دنک عطق  ار  اه 

افش ار  ییاه  يرامیب  هچ  نیموصعم  تاشیامرف  تایاور و  هب  لمع  دراد ، یتیصاخ  نینچ  هتشون  قداصلا  لاق  يرمع  هک  یتشگنا  یتقو 
هچ دنهد و  یم 

ص:120

رطق گرزب و  بلغا  یمیدق  ياه  باتک  داعبا  .منیبب  دوب  یطخ  زونه  هک  ار  ینآرق  ریسفت  باتک  دندرک  توعد  ارم  يزور ، (( . 1 - ) 1
یمیدـق دـلج  داتفه  رد  دـش و  یم  سان  هروس  ات  دـمح  هروس  زا  نآرق  همه  لماش  دوب و  یـسراف  ریـسفت  نیا  .تسا  داـیز  مه  اـه  نآ 

يریزو عطق  رد  دـلج و  تسام 20  نرق  ریـسفت  نیرتهب  هک  ییابطابط  همالع  نازیملا  ریـسفت  سایق ، ماـقم  رد   ) .دوب هدـمآ  درگ  گرزب 
باتک دننام  میهاوخب  رگا  دهاوخ و  یم  يدایز  هیامرس  دنتفگ : دینک ؟ یمن  پاچ  ار  ریسفت  نیا  ارچ  متفگ : ناراوگرزب  نآ  هب  تسا .)

طابنتـسا نآرق  فراعم  زا  دلج  نیا 500  رد  هچنآ  دـیاش  همه ، نیا  اـب  دوش ! یم  دـلج  دودـح 500  میناسرب  شپاچ  هب  يزورما  ياـه 
.دـیآ یم  رب  نآ  زا  يا  هزاـت  یناـعم  هـشیمه  دراد و  وـن  فرح  هراوـمه  نآرق  اریز  .دـشابن  زین  نآرق  فراـعم  لـک  دـصرد  مـین  هدـش 

( فلوم )
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: میناوخ یم  هراب  نیا  رد  نآرق  رد  دننک ؟ یم  داجیا  ناسنا  يارب  راگدرورپ  دزن  یمارتحا 

ا�هِیف َنیِِدلا�خ  ُرا�ْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍنْدَـع  ّنَج 
�
ُتا ْمِهِّبَر  َدـْنِع  ْمُهُؤا�زَج   * ِهَّیِرَْبلا ُْریَخ  ْمُه  َِکئ�لوُأ  ِتا�ِحلا�ّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  َّنِإ  »

(1) ْمُْهنَع .»...  ّللا 
�

ُه َیِضَر  ًاَدبَأ 

ناشراگدرورپ دزن  ناشـشاداپ  .دـنتاقولخم  نیرتهب  هک  دـننانیا  دـنا ، هداد  ماجنا  هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  یناـسک  ًاملـسم 
 . ...تسا دونشخ  نانآ  زا  ادخ  دنا ، هنادواج  اه  نآ  رد  تسا ، يراج  اهرهن  نآ  ِناتخرد ]  ] ِریز زا  هک  تسا  يا  هدنیاپ  ياه  تشهب 

ینعی تس ؛ « اضرلا عیرـس   » دنوادخ هک  میا  هدناوخ  لیمک  ياعد  رد  .دوش  یم  یـضار  شناگدنب  زا  حـلاص  لمع  نامیا و  اب  دـنوادخ 
درک و یضار  دوخ  زا  ار  ادخ  هک  دیشکن  لوط  رتشیب  مه  هقیقد  دنچ  یحایر  دیزی  نب  رح  .درک  یـضار  دوخ  زا  ار  ادخ  دوش  یم  دوز 

.درک لیدبت  يدبا  تداعس  هب  ار  يدبا  تواقش 

تسپ ناسنا  نانمومریما  هدومرف  هب  هک  یتفرعم  دنـشاب ؛ سونام  اه  نآ  اب  تفرعم  ناگدنیوج  تسا  مزال  هک  تسا  تفرعم  عبنم  ود  نیا 
تسا لئاق  شزرا  وا  يارب  ادخ  هک  دنک  یم  يدوجوم  هب  لیدبت  دنک و  یم  زیزع  تسین  لئاق  شیارب  یشزرا  چیه  ادخ  هک  ار  كوپ  و 

.دشاب زیزع  مرتحم و  راگدرورپ  دزن  رد  ناسنا  هک  تسین  یمک  هیامرس  ماقم و  نیا  و 

نینموم هب  ربمایپ  مارتحا 

ماقم بحاص  ناگتـشرف و  همه  زا  رترب  اـمظع و  نیرت  میظع  هک  دوخ  ربماـیپ  هب  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  نآرق  رگید  بیجع  تاـکن  زا 
: دنک یم  رما  نینچ  تسا  یعمجلا  عمج 

(2) َنِینِمْؤُْملا .»  َنِم  َکَعَبَّتا  ِنَِمل  َکَحا�نَج  ْضِفْخا  «َو 

! رتسگب دننک  یم  يوریپ  وت  زا  هک  ینانمؤم  يارب  ار  دوخ  عضاوت ] ینتورف و   ] لاب رپ و  و 

ص:121

.7 8 هنیب ، (( . 1 - ) 1
.215 ءارعش ، (( . 2 - ) 2
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زور رد  اریز  تسین ؛ اـیند  هب  طوبرم  اـهنت  نیا  .شاـب و  هتـشاد  وا  هب  تبـسن  ار  ینتورف  عضاوت و  تیاـهن  دـمآ  وت  دزن  ینموـم  ره  ینعی 
نانچ مه  .دراد  عیـضولا » عفری   » یگژیو هک  تسا  تفرعم  بسک  لوصحم  شزرا  نیا  .دـنک  یم  مارتحا  نینموم  هب  ربماـیپ  زین  تماـیق 

: تسا رتالاب  نارگید  زا  بتارم  هب  تفرعم  لها  تاجرد  هک  تسا  هدمآ  نآرق  رد  تشذگ  هک 

 «. ٍتا�جَرَد َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  ْمُْکنِم َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ّللا 
�

ُه ِعَفْرَی  »

.دنادرگ دنلب  شزرااب ] میظع و   ] یتاجرد هب  ار  ناتنادنمشناد  يا و  هجرد  هب  ار  امش  زا  نانمؤم  ادخ 

هتشادرب ناتسربق  نآ  لها  زا  باذع  دننک ، روبع  یناتـسربق  رانک  زا  رگا  هک  تسا  يدح  هب  ادخ  دزن  رد  ملعتم  ملاع و  مارتحا  شزرا و 
.دوش یم 

(1) اموی .» نیعبرأ  ۀیرقلا  کلت  ةربقم  نع  باذعلا  عفری  یلاعت  هللا  نإف  ۀیرق  یلع  ارم  اذإ  ملعتملاو  ملاعلا  نإ  »

دنمـشزرا ار  تسپ  ناسنا  تفرعم  يرآ ، .دـننک  یمن  یگدـنز  ایند  نیا  رد  یتح  هک  تسا  یناسک  يارب  تفرعم  لـها  هژیو  شزرا  نیا 
.دوش یم  تسپ  لیلذ و  رخآرـس  دنک ، یگدنز  تفرعم  نودـب  رگا  يدـنموربآ  ره  نانموم ، ریما  هدومرف  هب  سایق ، نیمه  هب  دـنک ، یم 

: میناوخ یم  نآرق  رد 

(2) ٌهَِعفا�ر .»  ٌهَِضفا�خ  ٌَهبِذا�ک .  ا�ِهتَْعقَِول  َْسَیل  ُهَِعقا�ْولا  ِتَعَقَو  ا�ذِإ  ِمیِحَّرلا .  ِن�مْحَّرلا  ّللا 
�

ِه ِمِْسب  »

تعفر و  نارفاک ]  ] هدـننک تسپ  تسین ، راک ] رد   ] یغورد شندـش  عقاو  رد  هک  دوش  عقاو  تماـیق ] میظع  رایـسب   ] هعقاو هک  یماـگنه 
.تسا نانمؤم ]  ] هدنهد

يارب اـیند  رد  هچرگا  دـنک ، تسیز  تفرعم  یب  سک  ره  ینعی  .تسا  ندرب  ـالاب  ینعم  هـب  عـفر »  » ندز و نـیمز  هـب  ینعم  هـب  ضفخ » »
تعفر و ار  وا  دنوادخ  دبای و  یم  تلزنم  تمایق  رد  یتفرعماب  ره  و  دوش ؛ یم  تسپ  تمایق  رد  دشاب ، هتـشاد  یتلزنم  تعفر و  شدوخ 

.دشخب یم  یگرزب 

ص:122

ص221. ج1 ، ینولجع ، ءافخلا ، فشک  (( . 1 - ) 1
هعقاو 3 1. (( . 2 - ) 2
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دنا تمایق  ناعیفش  تفرعم  لها 

رانک رد  .دنتـسه  زور  نآ  ناعیفـش  ناماما  و  یهلا ، ناربمغیپ  نآرق ، هبوت ، دـنا : هورگ  دـنچ  تمایق  ناعیفـش  تاـیاور ، نآرق و  قباـطم 
: دنیامرف یم  یتیاور  رد  مالسا  یمارگ  لوسر  .دنا  تمایق  ناعیفش  زا  زین  تفرعم  لها  نانآ ،

(1) هناوخإ .» نم  نیعبرأ  یف  عفشی  ۀعافش  نینمؤملا  یندأ  نإو  عفشیف ، مالسلا  هیلع  یلع  عفشیف  عفشأف  ۀمیقلا  موی  عفشأ  ینإ  »

یم نینموم  هک  يرادقم  نیرتمک  قیقحت ، هب  .دش و  دهاوخ  هتفریذپ  نامتعاش  درک و  میهاوخ  تعافـش  ار  مدرم  تمایق  رد  یلع  نم و 
.تسا رفن  لهچ  دننک  تعافش  ار  نارگید  دنناوت 

رد هک  دـنک  یم  لقن  هعیـش ، ریظن  مک  ِناسنا  گرزب  نیا  یناـشاک ، ضیف  موحرم  هک  تسا  يدـح  هب  تماـیق  رد  تفرعم  لـها  شزرا 
خزود زا  هک  درادن  هئارا  يارب  يرگید  لمع  چیه  هک  دنـسرپب  هدـش  منهج  لها  هک  یـسک  زا  دـیوگ  یم  هکئالم  هب  دـنوادخ  تمایق ،
یکیلع مالس و  رگا  اریز  ریخ ؟ ای  هدوب  انشآ  یتفرعماب  درف  اب  ایند  رد  دییوگب : وا  هب  دسر  یم  باطخ  مرادن ! دیوگ : یم  .دهد  شتاجن 
یملاع مسا  اب  شمـسا  رگا  هک  دـسر  یم  باطخ  تیاهن ، رد  مرادـن ! دـیوگ : یم  .مهد  یم  شتاجن  دـشاب  هدرک  یتفرعماب  درف  اب  مه 
رابکی یلو  تسین ، زین  نانآ  مان  مه  هتـشادن و  يراک  رـس و  تفرعم  لها  اب  ایند  رد  دنیوگ  یم  کئالم  .مشخب  یم  ار  وا  دشاب  ناسکی 

شتاجن هدرک  کمک  تدابع  رد  ار  ینموم  هک  نیا  يارب  دسر  یم  باطخ  .تسا  هدرب  بآ  دریگب  وضو  هتساوخ  یم  هک  ینموم  يارب 
.دیهدب (2)

تسا لمع  هیاپ  تفرعم 

.درک ادیپ  ار  لمع  نآ  يارب  مزال  تفرعم  دیاب  یلمع  ره  زا  لبق  هک  تسا  نیا  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  نآ  هب  دـیاب  همه  هک  یمهم  هلئـسم 
ریغ دننک  یم  تکرش  ازع  تاسلج  رد  یتقو  دنیایب و  راب  روحم » رعش   » دیابن مدرم  لاثم ، يارب 

ص:123

هیلع قداصلا  لاـق  نیعأ  نب  نارمح  : » ص 14 ج 2 ، بوشآ ، رهـش  نبا  بقانم ، زین  ص 80 ؛: دیفم ، خیـش  تالاقملا ، لئاوأ  (( . 1 - ) 1
زین میمح ؛» قیدص  الو  نیعفاش  نم  انل  امف  سانلا : لوقی  یتح  انتعیشل  نعفشنل  هللاو  انتعیشل  نعفشنل  هللاو  انتعیشل  نعفشنل  هللاو  : » مالسلا

نتفلا مکیلع  تسبتلا  اذإـف  : » هلآو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  : » ص 268 یلح ، دهف  نبا  یعادـلا ، ةدـع  زین  ص 599 ؛ ج 2 ، یفاکلا ،
نب رفعج  قداـصلا  نع  ص 109 « : قودـص ، خیـش  ۀـثالثلا ، رهـشالا  لئاضف  عفـشم ؛» عفاش  هنإف  نآرقلاب  مکیلعف  ملظملا  لیللا  عطقک 

ۀفوکلا دجسم  یف  ناضمر  رهش  نم  موی  لوأ  یف  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بطخ  لاق  مالـسلا  مهیلع  هئابآ  نع  مالـسلا  هیلع  دمحم 
، یسربط عماجلا ، عماوج  ریسفت  زین  هتایآ ؛» ةءارقب  ۀنجلا  تاجرد  نولعیف  هتوالت  لهأل  ۀمایقلا  موی  عفشی  عفشم  عفاش  هللا  باتک  نإف  »...

لاق : » ص 1443 ج 2 ، ینیوزق ، دیزی  نب  دمحم  ۀـجام ، نبا  ننـس  زین  ص 434 ؛ ج 1 ، یطویس ، ریغـصلا ، عماج  زین  ص 524 ؛ ج 3 ،
، یطویس نیدلا  لالج  ریغصلا ، عماجلا  زین  ءادهشلا ،» مث  ءاملعلا  مث  ءایبنألا  ۀثالث : ۀمایقلا  موی  عفشی  : » ملـسو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

یتـح هتباد  ّرحلا  مرحف  ص 249 ...« : ج 3 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم ، زین  هتیب ؛» لهأ  نم  نیعبس  یف  دیهـشلا  عفـشی  : » ص 761 ج 2 ،
کل ایساومو  ابئات  کتئج  نآلا  امأف  يرأ  ام  یلإ  موقلا  ءالؤهب  یهتنی  رمالا  نا  تننظ  ام  یمأو  تنأ  یبأب  هل : لاقو  نیسحلا  یلإ  نمأتـسا 
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ص ج 2 ، کلام ، مامإ  أطوملا ، باتک  زین  کل ؛» رفغیو  کیلع  هللا  بوتی  معن  لاـق : ۀـبوت ؟ کـلذ  یلإ  يرتأ  کیدـی  نیب  تومأ  یتح 
یف اذه  لتاقی  .ۀنجلا  لخدی  امهالک  .رخالا  امهدحأ  لتقی  نیلجر : یلإ  هللا  کحضی  : » لاق ملسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نأ  : » 460

«. دهشتسیف لتاقیف  لتاقلا ، یلع  هللا  بوتی  مث  .لتقیف  هللا  لیبس 
( فلوم . ) ج 8 ءاضیبلا ، ۀجحم  ای  ج 2  یناشاک ، ضیف  نیقیلا  ملع  كر : (( . 2 - ) 2
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تیالو تماما و  هلئـسم  هب  تبـسن  ار  دوخ  تفرعم  دـیاب  تسخن  هک  یلاح  رد  .دنـشابن  دـلب  يرگید  راـک  ندز  ریجنز  ندز و  هنیـس  زا 
هب لهاج  ياه  ناسنا  زا  مالسلا ، مهیلع  تیب ، لها  ربمغیپ و  اریز  دومن ، تفرعم  بسک  تیب  لها  نآرق و  زا  ناوت  دح  رد  درک و  لماک 

.دنراد ترفن  تدش 

نمـشد شدوجو  نادرگراک  هک  یـسک  اریز  تسین ، نیموصعم  هیحاـن  زا  هدـش  هیـصوت  لوبقم و  يراوگوس  تفرعم  نودـب  يرادازع 
شزرا وا  ینمـشد  یتسود و  يربت و  یلوت و  تسا و  یناداـن  یمهفن و  يور  زا  شیاـهراک  همه  تسا ، لـهج  ینعی  شنانمـشد  نیرت 

.درادن یعقاو 

ص:124
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تسادخ ناتسود  اب  ینمشد  تلع  لهج  - 8

هراشا

ص:129
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نعلو نیرهاطلا ، هلآو  دّمحم  یلع  ّلصو  نیلسرملاو  ءایبنألا  عیمج  یلع  هللا  یّلـصو  نیملاعلا  بر  دمحلا هللا  .میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
نیعمجا مهئادعا  یلع 

زا هدرپ  هدرک ، نایب  ار  ناشفادـها  هدومن ، یفرعم  ار  نانمـشد  نیا  میرک  نآرق  رد  نابرهم  دـنوادخ  .دوب  ناسنا  نانمـشد  هرابرد  نخس 
نمشد هس  هب  رتشیب  دیجم  نآرق  تایآ  تشذگ ، هک  نانچ  مه  هتبلا ، .تسا  هداد  ناشن  زین  ار  اه  نآ  اب  هزرابم  هار  هتشادرب و  ناشتوعد 

.دنزرف نز و  و  سفن ، ياوه  ناطیش ، دنراد : رظن 

شکرس و هک  يدوجوم  ره  زا  لاعتم  دنوادخ  هک  انعم  نیدب  .دراد  یماع  موهفم  نآرق  رد  هدش ، هتفرگ  نطـش »  » هشیر زا  هک  ناطیش ،
یلاـح چـیه  رد  هدوب و  رود  هب  قح  زا  يا  هنیمز  ره  رد  يدوجوم  نینچ  .تسا  هدرک  ریبعت  ناطیـش  هب  دـشاب  قح  زا  رود  رگ و  ناـیغط 

.تسادـخ ناگدـنب  رگید  هسوسو  یهارمگ و  یپ  رد  ناوارف  شـشوک  اـب  تسین و  عناـق  شیوخ  ندوـب  ناطیـش  هب  ینعی  تسین ؛ مارآ 
دراد یم  شوخ  ار  راک  نیا  وا  .دزاس  ناشمورحم  ترخآ  ایند و  تداعـس  زا  دنک و  ادج  وا  زا  ار  ادخ  ناگدنب  هک  تسا  نیا  وا  فده 

.تسا نیطایش  همه  ماع  تفص  نیا  و  درب ، یم  تذل  نآ  زا  و 

ص:131
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دـیزی و دورمن و  نوعرف و  لـباقم ، رد  .تسا  سیلبا »  » تسا یئرماـن  هک  اـه  نآ  نیتسخن  مسا  .تسا  فلتخم  زین  نیطایـش  نیا  یماـسا 
رد نایمدآ  ياوغا  ینمشد  نیا  زا  ناشفده  دنا و  یغاط  شکرس و  راگدرورپ  هب  تبسن  هک  دنتسه  یئرم  نیطایش  هرمز  رد  ...و  هیواعم 

.دننیب یم  راداوه  ورین و  دنمزاین  ار  دوخ  هک  ارچ  دنوش ، هارمگ  دننامن و  میقتسم  طارص  رد  ات  تسا (1)  یناکم  نامز و  ره 

هیما ینب  نیطایش 

.دوب هیواعم  نب  دـیزی  هیواعم و  مان  هب  دـنزرف  ود  و  نایفـسوبا ، شرهوش  هدـنه ، ماـن  هب  ینز  لـماش  هیما (2)  ینب  نادـناخ  يراگزور ،
.دوب هیقب  زا  رت  يوق  هیواعم  نانآ  نایم  زا  هتبلا ، .دوب  دایز  ناشیرگاوغا  تردق  هک  دندوب  رفن  راهچ  نیمه  هیما  ینب  لصا  هشیر و 

لاکشا کی  خساپ 

ماما ای  نانمومریما  زا  هیواعم  هک  دننک  یم  هراشا  هتکن  نیا  هب  هاگ  دننک  یم  یـسررب  يدام  هاگدـید  زا  ار  مالـسا  خـیرات  هک  يا  هدـع 
تموکح ياه  لاس  ناـیم  زین  يریگ  هجیتن  نیا  يارب  تسا ! هدوب  رت  قفوم  رتریدـم و  رترادمتـسایس و  مالـسلا ، اـمهیلع  یبتجم ، نسح 

.دننک یم  فیصوت  رت  گنرز  رت و  لقاع  ار  هیواعم  دننک و  یم  سایق  ناراوگرزب  نیا  هیواعم و 

هلمج کی  رد  نانموم  ریما  اذل  تسا ، هتـشاد  دوجو  نارود  نامه  نامدرم  نایم  رد  لاوس  نیا  هک  تسادیپ  زین  تایاور  یخرب  رهاظ  زا 
رترّوزم و برع  نایم  رد  متـشادن ، داقتعا  قالخا  تمایق و  نید و  هب  رگا  دـنا : هدومرف  هغـالبلا  جـهن  رد  هداد و  ار  لاکـشا  نیا  خـساپ 

: دش یمن  ادیپ  نم  زا  رترگ  هلیح  رتراّکم و 

(3) برعلا .» یهدأ  تنکل  یقتلا  الول  »

ار هیواعم  راتفر  تحارص  هب  مالسلا ، هیلع  قداص ، ماما  رگید ، یتیاور  رد 

ص:132

.82 ص ، 62 ؛ فرخز ، 60 ؛ سی ، 142 ؛ ماعنا ، 168 و 208 ؛ هرقب ، تایآ : نیا  هب  تسا  هراشا  تشون .  یپ  (( 1 - ) 1
یسیع نب  دمحم  ینثدح  لاق : هللا  دبع  نب  دعـس  انثدح  لاق : هنع  هللا  یـضر  یبأ  انثدح  ص 227 : قودص ، خیـش  لاصخلا ، (( . 2 - ) 2

هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  نأ  مالسلا : مهیلع  هئابآ  نع  هدج ، نع  هیبأ ، نع  اضرلا  نع  يرفعجلا ، رفعج  نب  نامیلـس  نع  دیبع ، نب 
فیقث و ینبو  فینح  ینبو  ۀـیما ، ینب  ضغبی  ناکو  میمت ؛ ینبو  ملـسأو ، سیقلا ، دـبع  و  راصنالا ، بحی  ناک  لئابق : عبرأ  بحی  ناک 

.ۀیما ینب  یف  الإ  بیجن  یح  لک  یف  لوقی : مالسلا  هیلع  ناکو  ۀیفقث ، الو  ۀیرکب  یما  یندلت  مل  لوقی : مالسلا  هیلع  ناکو  .لیذه  ینب 
ص 512. یطساو ، یثیل  ظعاوملاو ، مکحلا  نویع  زین  ص 99 ؛ ینارح ، لوقعلا  فحت  زین  ص 24 ؛ ج 8 ، یفاکلا ، (( . 3 - ) 3
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: دنیامرف یم  دنناد و  یم  وا  تنطیش  لصاح 

 ! ءارکنلا (1) کلت  لاقف :  هیواعم ؟  یف  ناک  يذـلاف  تلق  لاق :  نانجلا .  هب  بستکا  نمحرلا و  هب  دـبع  ام  لاق :  لقعلا ؟  ام  هل :  تلق  »
(2) لقعلاب .»  تسیل  لقعلاب و  ههیبش  یهو   . ۀنطیشلا کلت 

دوش یگدنب  دنوادخ  نآ  اب  هک  تسا  يزیچ  لقع  دومرف : تسیچ ؟ لقع  مدیسرپ : ناشیا  زا  دیوگ : یم  قداص  ماما  باحـصا  زا  یکی 
هک دوب  تنطیـش  لطاب و  روما  رد  یگنرز  تنطف و  نآ  دومرف : دوب ؟ هچ  تشاد  هیواـعم  هچنآ  سپ  مدیـسرپ : .دـیآ  تسد  هب  تشهب  و 

.تسین لقع  یلو  تسا ، لقع  هب  هیبش 

، هیواعم هک  یلاح  رد  .داد  یمن  ار  نآ  زا  هدافتـسا  هزاجا  اوقت  اما  دنتـشاد ، ار  یگنرز  نیا  زین  نانموم  ریما  هلمج  زا  ادـخ  ياـیلوا  همه 
.درب یم  دوس  نآ  زا  ار ، تمایق  هن  تشاد و  لوبق  ار  نید  هن  نوچ 

، دنتخاس دوخ  نابیتشپ  ار  يا  هدع  دنتفیرف و  ار  مدرم  اه  يرگاوغا  اه و  هسوسو  اب  ناشنادنزرف  نانآ  زا  سپ  رهوش و  نز و  نآ  يرآ ،
اج نادب  راک  .دندوب  هدش  هیواعم  عیطم  دـندرک  یم  تسیز  ایفارغج  نیا  رد  هک  یناسک  همه  مالـسا و  يایفارغج  يزور  هک  يروط  هب 

یگدنز دنداتفا ، یمن  شنارای  هیواعم و  تسد  هب  رگا  دنتشاد ، كدنا  یتیعمج  هیواعم  نامز  رد  هک  یهلا  نموم و  ياهورین  هک  دیسر 
رسارس هب  يا  همانـشخب  هیواعم  اریز   (3) دوب ؛ یمتح  ناشگرم  دنداتفا ، یم  نانآ  گنچ  هب  رگا  دنتـشاد و  یتخـس  رایـسب  تقـشمرپ و 

یبا نب  یلع  هب  ینز  ای  درم  دـیداد  مه  لامتحا  رگا  هک  دوب  هدرک  دـیکات  شلاّـمع  هب  نآ  رد  دوب و  هداتـسرف  زور  نآ  یمالـسا  روشک 
نیا تسا  حرطم  اـج  نیا  رد  هک  یلاوس  (4) نیقی .) هن  لامتحا  فرـص  دوش ! تقد   ) دینک ادج  ندب  زا  ار  شرـس  دراد ، شیارگ  بلاط 

دوب و طلـسم  مالـسا  يایند  رب  لاس  دص  هک  دندرک  اپرب  یتموکح  نینچ  دندش و  يوق  هزادنا  نیا  ات  هورگ  نیا  هک  دـش  هچ  هک  تسا 
؟ تشاد تسد  رد  ار  مالسا  شترا  لاملا و  تیب 

داجیا نانآ و  ياهاوغا  اه و  هسوسو  لصاح  نیا  هک  تسا  نیا  خساپ 

ص:133

هبنو ۀنطیشلا : اهل  لاقی  لهجلا  دونج  تایهتشم  یف  تلمعتسا  اذإو  مهفلا  نسحو  يأرلا  ةدوج  یهو  ۀنطفلاو  ءاهدلا  ءارکنلا : (( . 1 - ) 1
( یفاک لوصا  باتک  سیوناپ   ) .ءارکنلا کلت  هلوق  دعب  ۀنطیشلا  کلت  هلوقب  هیلع  (ع )

ح 3. ج 1 ، یفاک ، لوصا  (( . 2 - ) 2
ماع دـعب  هلامع  یلإ  ةدـحاو  ۀخـسن  ۀـیواعم  بتک  : » ص 44 ج 11 ، دـیدحلا ، یبأ  نبا  هغـالبلا ، جـهن  حرـش  هنوـمن : يارب  (( . 3 - ) 3
ایلع نونعلی  ربنم  لک  یلعو  ةروک  لک  یف  ءابطخلا  تماقف  هتیب  لهأو  بارت  یبأ  لضف  نم  ائیـش  يور  نمم  ۀـمذلا  تئرب  نأ  ۀـعامجلا 

لمعتساف مالسلا  هیلع  یلع  ۀعیش  نم  اهب  نم  ةرثکل  ۀفوکلا  لهأ  ذئنیح  ءالب  سانلا  دشأ  ناکو  هتیب  لهأ  یفو  هیف  نوعقیو  هنم  نوأربیو 
لک تحت  مهلتقف  مالسلا  هیلع  یلع  مایأ  مهنم  ناک  هنأل  فراع  مهب  وهو  ۀعیـشلا  عبتتی  ناکف  ةرـصبلا  هیلإ  مضو  ۀیمـس  نب  دایز  مهیلع 
اهب قبی  ملف  قارعلا  نع  مهدرـشو  مهفرطو  لخنلا  عوذج  یلع  مهبلـصو  نویعلا  لمـسو  لجرألاو  يدیألا  عطقو  مهفاخأو  ردمو  رجح 

، ۀغالبلا جهن  حرش  زین  ةداهـش ،» هتیب  لهأو  یلع  ۀعیـش  نم  دحأل  اوزیجی  الا  قافآلا  عیمج  یف  هلامع  یلإ  ۀیواعم  بتکو  مهنم  فورعم 
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نا هرمأف  همحر ، الو  هدـنع  هفارال  ءامدـلل ، اکافـس  اظف  بلقلا  یـساق  ناکو  ةاطرا ، یبا  نب  رـسب  اعد  : » ص 6 ج 2 ، دـیدحلا ، یبأ  نبا 
مهیلع تطـسب  ـالا  یلع  ۀـعاط  یلع  هلها  دـلب  یلع  لزنت  ـال  هل : لاـقو  نمیلا ، یلإ  یهتنی  یتـح  هکمو  ۀـنیدملاو  زاـجحلا  قـیرط  ذـخای 

یلع ۀعیـش  لتقاو  هلتقاف ، یبا  نمف  یل ، ۀعیبلا  یلإ  مهعداو  مهنع ، ففکا  مث  .مهب  طیحم  کناو  مهل ، ءاجن  مهنا ال  اوری  یتح  کناسل ،
یلع نع  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  (: » هفیحـص همدقم   ) مالـسلا یلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ۀلماکلا ، هیداجـسلا  ۀفیحـصلا  زین  اوناک ،» ثیح 

ةدرقلا وزن  هربـنم  یلع  نوزنی  ـالاجر  هماـنم  یف  يارف  هربـنم ، یلع  وهو  ۀـسعن  هتذـخا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  مالـسلا : هیلع 
هیلع لیربج  هاـتاف  ههجو ، یف  فرعی  نزحلاو  اـسلاج  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  يوتـساف  يرقهقلا ، مهباـقعا  یلع  ساـنلا  نودری 

ًانا�یْغُط ّالِإ 
�

ْمُهُدـیِزَی  ا�مَف  ْمُُهفِّوَُخن  ِنآْرُْقلا َو  ِیف  َهَنوُْعلَْملا  َهَرَجَّشلا  ّنِلل َو 
�
ِسا ًهَْنِتف  ّالِإ 

�
َكا�ْنیَرَأ  ِیتَّلا  اَیْؤُّرلا  اَْنلَعَج  ـا�م  َو   » ۀـیالا هذـهب  مالـسلا 

ثبلتف كرجاهم  نم  مالـسالا  یحر  رودـت  نکلو  ال  لاق : ینمز ؟ یفو  نونوکی  يدـهع  یلع  لیربج  ای  لاـق : .ۀـیما  ینب  ینعی  ًارِیبَک ؛ »
یه ۀلالـض  یحر  نم  دبال  مث  اسمخ  کلذب  ثبلتف  كرجاهم  نم  نیثلثو  ۀسمخ  سأر  یلع  مالـسالا  یحر  رودـت  مث  ارـشع ، کلذـب 

ِرْدَْقلا ُهَْلَیل  ِرْدَْقلا ، ُهَْلَیل  ا�م  َكا�رْدَأ  ا�م  َو  ِرْدَْقلا ، ِهَْلَیل  ِیف  ُها�ْنلَْزنَأ  ّنِإ 
�
ا  » کلذ یف  یلاعت  هللا  لزناو  لاق : ۀنعارفلا  کلم  مث  .اهبطق  یلع  ۀـمئاق 

ۀمالا هذه  ناطلـس  کلمت  ۀیما  ینب  نا  مالـسلا  هیلع  هیبن  لجوزع  هللا  علطاف  لاق : .ردقلا  ۀلیل  اهیف  ۀـیما  ونب  اهکلمی  ٍرْهَـش » ِْفلَأ  ْنِم  ٌْریَخ 
انتوادـع نورعـشتسی  کلذ  یف  مهو  مهکلم ، لاوزب  یلاعت  هللا  نذای  یتح  اهیلع  اولاطل  لابجلا  مهتلواط  ولف  ةدـملا ، هذـه  لوط  اهکلمو 

یلاعت هللا  لزناو  لاق : .مهکلمو  مهمایا  یف  مهنم  مهتعیـشو  مهتدوم  لهاو  دـمحم  تیب  لها  یقلی  امب  هیبن  هللا  ربخا  .انـضغب  تیبلا  لـها 
« . ُرا�رَْقلا َْسِئب  ا�هَنْوَلْصَی َو  َمَّنَهَج  ِرا�وَْبلا  َرا�د  ْمُهَمْوَق  اوُّلَحَأ  ًاْرفُک َو  ّللا 

�
ِه َتَمِْعن  اُولََّدب  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْمل  َأ   » مهیف

یم رب  یلع  هزرابم  هب  هیواـعم   ) ص 120 داژن ، یمشاه  میرکلادبع  دیهـش  تخومآ ، اه  ناسنا  هب  نیـسح  هک  یـسرد  كر : (( . 4 - ) 4
.رصم پاچ  ص 16 ، ج 3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  زا  تسا  یسابتقا  هک  دزیخ )
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زا دـیآ و  یمن  رد  نمـشد  مادختـسا  هب  ینموم  ناسنا  چـیه  رون ، ییانـشور و  ياضف  رد  هنرگو  دوب ، مدرم  ناـیم  رد  یهارمگ  ياـضف 
.دنک یمن  تیعبت  يدیلپ 

یم تسا - یلقع  یب  ینید و  یب  ای  فدارم  هک  نادـناخ  نیا  ییایح  یب  هرابرد  ییابیز  تیاور  رد  مالـسلا ، هیلع  مظاـک ، یـسوم  ماـما 
: دنیامرف

 ، تئش ام  عنصاف  حتست  مل  اذإ  هملک :  الإ  مالسلا ،)  مهیلع   ) ءایبنالا لاثمأ  نم  یقب  ام  لاق :  هنأ  مالسلا ،  هیلع  لوالا ،  نسحلا  یبأ  نع  »
 «. هیمأ ینب  یف  اهنأ  و 

نیا و  نکب ! یتساوخ  هچ  ره  يدرکن ، ایح  ادـخ  زا  هاگره  هک  تسا  نیا  نآ  هدـنامن و  یقاـب  شیب  يا  هملک  نیـشیپ  ياـیبنا  میلاـعت  زا 
.تسا هدش  هنیداهن  هیما  ینب  رد  تلصخ 

نسح ماما  هاپس  نارادرس  عیمطت  هیواعم و 

نانآ نیشناج  داد  یم  لامتحا  هک  ار  یسک  ره  یبتجم و  ماما  هاپـس  ناهدنامرف  هیواعم  هک  دوب  هدشن  کشخ  نینمؤملاریما  نفک  زونه 
اریز هدـن ، همادا  ار  گنج  هک  داد  ماغیپ  هناخاتـسگ  مالـسلا ، هیلع  یبتجم ، ماما  هب  هاگ ، نآ  .دـیرخ  میـس  رز و  هب  درک و  عیمطت  ددرگ 
ياه همان  نیا  تفگ : داتـسرف و  ترـضح  يارب  هماـن  زا  رپ  ینیجروخ  زین ، شیاعدـم  تاـبثا  يارب  يرادـن ! ار  نم  اـب  ییوراـیور  ناوت 

یم وت  لیوحت  هتسب  تسد  اب  ار  یلع  نب  نسح  یهاوخب  وت  رگا  دنا : هتشون  نم  هب  هک  تسوت  رکشل  ناهدنامرف  ناتـسود و  نایفارطا و 
(1) میهد !

؟ دنام یم  بیرغ  ماما  هنوگچ 

یم بیرغ  نید  دوش و  یم  بیرغ  دنـسانش  یم  ار  وا  هک  نانآ  نایم  رد  شدوخ و  نامز  رد  موصعم  ماـما  هک  دوش  یم  هچ  یتسار ، هب 
عفن هب  تیاهن  رد  یهارمگ  نیا  ایآ  اما  .دـنوش  یم  هارمگ  دـنتفا و  یم  ناطیـش  یپ  رد  مدرم  هک  تسا  نیا  ببـس  متح ، روط  هب  دـنام ؟

؟ تسا مدرم 

ص:134

نعط امل  لاق : ینهجلا  بهو  نب  دـیز  نع  : » ص 10 ج 2 ، یـسربط ، خیـش  جاجتحالا ، میناوخ : یم  هراب  نیا  رد  یتیاور  رد  (( . 1 - ) 1
نأ هللاو  يرأ  لاقف : نوریحتم ؟ سانلا  نإف  هللا  لوسر  نب  اـی  يرت  اـم  تلقف : عجوتم ، وهو  هتیتأ  نئادـملاب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسحلا 

نقحأ ادهع  ۀیواعم  نم  ذخآ  نئل  هللاو  یلام ، اوذخأو  یلقث ، اوبهتناو  یلتق  اوغتبا  ۀعیـش ، یل  مهنأ  نومعزی  ءالؤه ، نم  یل  ریخ  ۀـیواعم 
هیلإ ینوعفدی  یتح  یقنعب  اوذخأل  ۀـیواعم  تلتاق  ول  هللاو  .یلهأو  یتیب  لهأ  عیـضتف  ینولتقی  نأ  نم  ریخ  یلهأ ، یف  هب  نموأو  یمد  هب 

«. ریسأ انأو  ینلتقی  نأ  نم  ریخ  زیزع  انأو  هملاسأ  نئل  هللاو  املس ،
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؟ درک دوس  تفرگ ، تورث  ناونع و  هاشاضر  زا  ضوع  رد  دیـشک و  نانز  رـس  زا  رداچ  ناخاضر  روتـسد  هب  هک  یمرادناژ  لاثم ، يارب 
وا يارب  بهلوـبا  تورث  رگم  (1) دـیزرا ؟ یم  خزود  رد  نیطایـش  يدـبا  دولخ  هب  دـنوادخ  هدـعو  لباقم  رد  ترهـش  تورث و  نآ  ایآ 

: دشاب هتشاد  يدوس  شیارب  مرادناژ  نیا  تورث  هک  تشاد  يدوس 

(2) َبَسَک .»  ا�م  ُُهلا�م َو  ُْهنَع  �ینْغَأ  ا�م  ََّبت .  ٍبََهل َو  ِیبَأ  ا�دَی  ْتَّبَت  »

ایند رد  هک  ار  ادـخ  باذـع  زا   ] يزیچ دروآ  تسد  هب  تاـناکما  زا  هچنآ  شتورث و  .شدوخ  داـب  دوباـن  بهلوبا و  تردـق  داـب  دوباـن 
.درکن عفد  وا  زا  تسا ] لاصیتسا  باذع 

فرطرب ار  ادخ  باذـع  زا  يزیچ  دـسرب و  ناسنا  داد  هب  دـناوت  یمن  تورث  نآ  رد  هک  دـسر  یم  هار  زا  يزور  هک  تسا  نیا  زج  رگم 
: دنک

 «. ٌمِیلَأ ٌبا�ذَـع  ْمَُهل  ْمُْهنِم َو  َلِّبُُقت  ا�م  ِهَما�یِْقلا  ِمْوَی  ِبا�ذَـع  ْنِم  ِِهب  اوُدَـتْفَِیل  ُهَعَم  ُهَْلثِم  ًاعیِمَج َو  ِضْرَأـْلا  ِیف  ـا�م  ْمَُهل  َّنَأ  َْول  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ  »
(3)

زا ناشتاجن  يارب  ار  نآ  ات  دنشاب  هتـشاد  دوخ  هارمه  زین  ار  نآ  دننامه  تسا و  نیمز  رد  هچنآ  همه  رگا  دندش  رفاک  هک  یناسک  ًاعطق ،
.تسا كاندرد  یباذع  نانآ  يارب  و  دش ؛ دهاوخن  هتفریذپ  نانآ  زا  دنهد ، ضوع  هیدف و  تمایق  زور  باذع 

سردم دیهش  لتق  شاداپ 

یم وا  .درک  یم  فیرعت  بش  نآ  عیاقو  زا  نم  يارب  دوب  ناشیا  لسغ  يدصتم  سردم  موحرم  تداهـش  بش  هک  يا  هلاسدص  درمریپ 
هدرم و رمشاک  رد  یبیرغ  دیس  هک  دنداتسرف  نم  لابند  ینابرهش  زا  ار  یسک  بش ، نآ  .متسش  یم  هدرم  رمـشاک  رهـش  رد  نم  تفگ :

.دوب ناضمر  هام  متفه  تسیب و  ِبش  هد  تعاس  هدب ! شلسغ  ایب و  .درادن  ار  یسک 

زین اه  نآ  مداد و  شلـسغ  سپ ، .متخانـش  یمن  ار  ناـشیا  مه  نم  .تسا  هتفر  اـیند  زا  يدیـس  درمریپ  مدـید  متفر ، هناـخلاسغ  هب  یتقو 
، دعب .دندرک  شنفد 

ص:135

 « . َنوُرِسا�ْخلا ُمُه  ِنا�ْطیَّشلا  َبْزِح  َّنِإ  �الَأ  ِنا�ْطیَّشلا  ُبْزِح  َِکئ�لوُأ  ّللا 
�

ِه َرْکِذ  ْمُها�ْسنَأَف  ُنا�ْطیَّشلا  ُمِْهیَلَع  َذَوْحَتِْسا  : » 19 هلداجم ، (( . 1 - ) 1
.1 2 دسم ، (( . 2 - ) 2
.36 هدئام ، (( . 3 - ) 3
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.تسا هدوب  سردم  هللا  تیآ  بیرغ  دیس  نآ  هک  دش  مولعم 

راطفا هب  هدنام  تعاس  کی  هک  درک  فیرعت  روط  نیا  میارب  ار  سردم  موحرم  لتق  تایئزج  مدوب  رمشاک  رد  هک  ینامز  درمریپ  نیمه 
رهز نآ  رد  دـندرک و  تسرد  ياچ  دـعب ، .دـنتفر  سردـم  موحرم  رادـید  هب  اـه  نابـساپ  زا  رفن  ود  ناـضمر ، هاـم  متفه  تسیب و  بش 

ناشیا دروخ  هب  ار  ياچ  روز  هب  و  يروخب ! دیاب  دـنتفگ : .هدـشن  راطفا  زونه  تفگ : ناشیا  روخب ! ار  نیا  دـنتفگ : ناشیا  هب  دـنتخیر و 
ردـق نآ  دـنتخادنا و  ناشیا  ندرگ  هب  دنتـشادرب و  ار  ناش  همامع  درکن ، رثا  ناـشیا  رب  مس  دـندید  یتقو  هقیقد  هد  زا  سپ  اـما  .دـنداد 

.دنتفر ایند  زا  ناشیا  ات  دندیشک 

هـس یهام  نامز  نآ  رد  اه  نآ  قوقح   ) داتـسرف ناشیارب  ناموت  راگزور 20  نآ  لوپ  هب  نابـساپ  ود  نیا  زا  ریدـقت  يارب  مه  هاـشاضر 
، تسیز یم  دـیعبت  رد  دوب و  هتـشذگ  شرمع  زا  لاـس  داـتفه  را  شیب  هک  ار  يراوگرزب  هیقف  دـیزرا  یم  اـیآ  یتسار ، هب  دوب .) ناـموت 

؟ دنناسرب لتق  هب  هزور  لاح  رد  ناضمر و  هام  رد  ناموت  تسیب  رطاخ  يارب 

.تسا ناسنا  تسخن  نمشد  هک  تسا  ناطیش  هسوسو  لصاح  ناطیش و  زا  تیعبت  هرمث  نیا 

هب نمشد  نیموس  تسا و  یمدآ  دازآ  طرش و  دیق و  یب  ياه  هتساوخ  هعومجم  نآ  زا  دارم  هک  تسا  سفن  ياوه  ناسنا  مود  نمـشد 
: دنتسه ناسنا  نادنزرف  اه و  نز  زا  یضعب  نباغت  هروس  رد  دنوادخ  هدومرف 

(1) ْمَُکل »  اوُدَع  ْمُکِد�الْوَأ  ْمُکِجا�وْزَأ َو  ْنِم  َّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی  »

نمـشد ربمایپ ] ادـخ و  ياـه  ناـمرف  يارجا  زا  امـش  نتـشادزاب  تلع  هب   ] ناتنادـنزرف نارـسمه و  زا  یخرب  یتسار  هب  ناـمیا ! لـها  يا 
.دنیامش

امش نانمـشد  امـش  نادنزرف  اه و  نز  زا  یـضعب  هک  دینکن  کش  ینعی  .تسا  دینکن  کش  دینک و  نیقی  ینعم  هب  هیآ  رد  دوجوم  ّنا » »
.دنتسه

ص:136

.14 نباغت ، (( . 1 - ) 1
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؟ دنا ناسنا  نمشد  نادنزرف  اه و  نز  مادک 

ناش ینمشد  .دنتسه  اه  نآ  نمشد  دنرادن  ار  ناشنارهوش  ای  ناردپ  يرادنید  ندید  مشچ  هک  ینادنزرف  اه و  نز  هک  تسا  نیا  خساپ 
ارچ دنیوگ : یم  لاثم  يارب  دنریگ و  یم  عضوم  ادخ  ناگدنب  هب  وا  تمدخ  درم و  تدابع  لباقم  رد  هک  دوش  یم  راکـشآ  اج  نآ  مه 
یم ارچ  دراد ؟ یطبر  هچ  وـت  هب  دجـسم  تخاـس  دراد ؟ یطبر  هچ  وـت  هب  هدـش  تسکـشرو  رگا  تردارب  یهد ؟ یم  لوـپ  تردـپ  هـب 
یم ارچ  یهدـب ؟ ار  ریقف  سورع  ود  هیزیهج  هنیزه  دـنا  هتـساوخ  وـت  زا  میا  هدینـش  ینک ؟ هکم  هب  نتفر  جرخ  نوـیلیم  راـهچ  یهاوـخ 
: یماظن لوق  هب  .تسا  نانآ  ياه  ینمشد  زا  یئزج  هزات  نیا  ....و و  يزیرب ؟ روخ  تفم  یتشم  قلح  رد  يرادرب و  ار  ام  قح  یهاوخ 

.تسا (1) زارد  دب  نانز  نوسفا  تسا  زاب  تسار  نانز  راک  نیا 

هداوناخ ینمشد  ربارب  رد  نموم  هفیظو 

: دیامرف یم  تحارص  هب  ناشنادنزرف  نانز و  ياه  ینمشد  لابق  رد  نینموم  هفیظو  هرابرد  نآرق  لاح ، نیا  اب 

(2) ٌمیِحَر .»  ٌروُفَغ  ّللا 
�

َه َّنِإَف  اوُرِفْغَت  اوُحَفْصَت َو  اوُفْعَت َو  ْنِإ  ْمُهوُرَذْحاَف َو  »

[ دنهد یم  امـش  هب  هک  یجنر  رازآ و  زا   ] رگا و  دـیزیهرپب ، تسادـخ ] ماکحا  فلاخم  هک   ] نانآ ياج ] یب  ياه  هتـساوخ  هب  لمع   ] زا
یم رارق  شنارک  یب  فاطلا  دروم  ار  امـش  مه  ادخ   ] دیرذگب نانآ  زا  دییامن و  كرت  ار  نانآ  ندرک  شنزرـس  دـینک و  یـشوپ  مشچ 

.تسا نابرهم  هدنزرمآ و  رایسب  ادخ  اریز  دهد ؛]

راظتنا دـنوادخ  رگید ، يوس  زا  .تسا  نانآ  ياه  هتـساوخ  زا  ندرکن  تعاطا  یگناخ  نانمـشد  نیا  لابق  رد  نینموم  لوا  هفیظو  سپ ،
هوای زا  نطاب  رد  نانموم  هک  دهد  یم  روتـسد  نآرق  نیمه ، يارب  .دـننک  دروخرب  هورگ  نیا  اب  یبوخ  قالخا و  تیاهن  اب  نینموم  دراد 

هک تسا  نیا  دنوادخ  هدعو  .دنشخبب  ار  نانآ  و  دنراذگن ، ناشرس  هب  رس  دننک ، تشذگ  اه  نآ  ياه  ییوگ 

ص:137

.تسا يوجنگ  یماظن  نونجم  یلیل و  زا  (( . 1 - ) 1
.14 نباغت ، (( . 2 - ) 2

نایراصنا نیسح  داتسا  ياهینارنخس  هعومجم  مالسا : رد  ینید )  ) www.Ghaemiyeh.comتفرعم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 449زکرم  هحفص 177 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12813/AKS BARNAMEH/#content_note_137_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12813/AKS BARNAMEH/#content_note_137_2
http://www.ghaemiyeh.com


.دنک ام  بیصن  ار  شتمحر  دزرمایب و  ار  ام  ناهانگ  میشاب ، دروخرب  شوخ  یگناخ  نانمشد  نیا  اب  رگا 

خلت ار  دوخ  نادنزرف  نز و  تاقوا  هناخ و  طیحم  دننک  شالت  دیاب  دـنیالتبم  یـشیامزآ  نینچ  هب  دوخ  هناخ  رد  هک  یناسک  هجیتن ، رد 
: اریز دنوشن ؛ هتسخ  لولم و  قلخ  هب  تمدخ  ادخ و  تدابع  زا  دنشاب و  روبص  اه  فرح  نیا  ربارب  رد  دننکن و 

(1) اضرلا .» عیرس  تسا و  یکی  ادخ  و  عقوت ؛ رپ  دندایز و  مدرم  »

تسا تمعن  حلاص  دنزرف  رسمه و 

الاو ياه  ناسنا  هدع  نیا  .دنا  ناسنا  ناتسود  نیرتهب  هک  دنتسه  نادنزرف  نانز و  زا  يرگید  هورگ  اه ، هداوناخ  زا  هتسد  نیا  لباقم  رد 
.تسا هدوبن  كدنا  زین  رشب  خیرات  رد  ناشدادعت  دننک و  یم  نیمات  ار  یمدآ  ترخآ  ایند و  ریخ  هک  دنتسه  یتمارکاب  و 

موحرم يدرجورب و  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  هک  تسا  فورعم  هلمج ، زا  .دنا  هتشاد  یماقمالاو  نارـسمه  گرزب  نادرم  زا  يرایـسب 
.دنتسه ناشنارسمه  نویدم  ار  دوخ  تیقفوم  هک  دندومرف  یم  ییابطابط  همالع 

.تسین مالسلا ، اهیلع  ارهز ، همطاف  تمارک  ییالاو و  هب  ینز  چیه  خیرات ، رد  کش ، یب  اما 

نآ قافنا  ناتسلخن و  شورف  تیاکح 

هناخ هب  يزرواشک  راک  هب  لاغتشا  ارحص و  رد  فقوت  زور  هس  زا  سپ  مالسلا ، هیلع  نینمؤملاریما ، يزور  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد 
ببـس زا  ناشرـسمه  هرهچ  ندـید  اـب  ترـضح  درک ، زاـب  ار  رد  مالـسلا ، اـهیلع  ارهز ، همطاـف  یتـقو  .دـندز  ار  لزنم  رد  دنتـشگزاب و 

زور هس  نیا  رد  ناج ، یلع  دنتفگ : رایسب  يایح  مرش و  اب  دندز و  يدنخبل  ارهز  همطاف  .دندش  ایوج  ناشگنر  یگدیرپ 

ص:138

.تسا ص ) ع -  ) يرئاح ییافص  یلع  خیش  موحرم  فورعم  تالمج  زا  (( . 1 - ) 1
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.میدیباوخ هنسرگ  نیسح  نسح و  نم و  دیدوبن ، امش  هک 

.منک هیهت  ییاذغ  ادخ  دیما  هب  ات  مور  یم  دندومرف : دنتشگزاب و  لزنم  برد  زا  ترضح  نخس ، نیا  ندینش  اب 

ناملس .مشورفب  ار  نآ  زورما  نیمه  مهاوخ  یم  هک  مراد  يدابآ  غاب  دندومرف : وا  هب  دندروخرب و  یسراف  ناملس  هب  ترـضح  هار ، رد 
.تفر و  منک ! یم  ادیپ  ار  یسک  تفگ : زین 

یلع ار  شیاه  تخرد  ماـمت  هک  مراد  يداـبآ  غاـب  تفگ : وا  هب  دوب و  دـیرخ  يارب  یغاـب  یپ  رد  هک  دـید  ار  یـسک  ناملـس  اـضق ، زا 
یم تفگ : ناملـس  .دیـسرپ  شتمیق  هراـبرد  و  مرخن ؟ ار  تسا  هتـشاک  یلع  هک  یتـخرد  تفگ : درم  يرخ ؟ یم  ار  نآ  تسا ، هتـشاک 
یلو تشاذگ ، یم  تمیق  نآ  رب  رانید  رازه  لهچ  الثم  دوب ، رگید  یسک  تسد  رگا  غاب  نیا  .دنز  یم  جوم  یلع  رد  فاصنا  هک  یناد 

.دزرا یمن  رتشیب  رانید  رازه  هدزاود  رضاح  لاح  رد  غاب  نیا  تسا  دقتعم  یلع 

.تفر نینمؤملاریما  دزن  ناملس  اب  هارمه  دعب  مرادیرخ ! تفگ : درم 

هیقب اذل  دـنراد ، زاین  لوپ  ناشماش  راهان و  يارب  بشما  زورما و  نم  هداوناخ  هک  دـندرک  باسح  دوخ  اب  راک ، نایاپ  زا  سپ  ترـضح 
ولج ار  اه  لوپ  همه  ترـضح  زین ، زامن  زا  دعب  .دندرک  ادـتقا  ربمایپ  هب  ار  زامن  دـنتفر و  دجـسم  هب  هک  دوب  نیا  .تسا  يدایز  لوپ  نیا 

! درادرب دراد  زاین  یلوپ  سک  ره  دندرک : مالعا  دنتخیر و  كاخ  يور  دجسم  رد 

.دنام اج  رب  هچوک  كاخ  طقف  رخآ ، رس  دنتفر و  دنتشادرب و  لوپ  نآ  زا  ناشزاین  ردق  هب  دندمآ و  هورگ  هورگ  مدرم 

اب ایند  لام  يارب  شرسمه  هک  تشاد  نیقی  ناشیا  .دنداتفا  هار  هب  هناخ  فرط  هب  یلاخ  تسد  هنسرگ و  هرابود  ترـضح  بیترت ، نیدب 
متخورف و ار  غاب  تفگ : شیوخ  رسمه  هب  دمآ ، لزنم  هب  یتقو  اذل  دنک ، یمن  اوعد  وا 

ص:139
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! دندرب ار  همه  اریز  دوب ، دایز  مدرم  نایم  رد  ام  زا  رت  جاتحم  راگنا  .مدرک  قافنا  دجسم  ولج  ار  شلوپ 

: تفگ تشادرب و  اعد  هب  تسد  رابکشا  مشچ  اب  ترضح  نخس  نیا  لباقم  رد  ارهز  ترضح 

ندعم نیا  ربمایپ ، تافو  زا  دعب  هک  تسا  نآ  خیرات  هشیمه  يارب  مالسا  تما  گرزب  سوسفا  )(1) ریگن ! یلع  زا  ار  تسد  نیا  ایادخ ،
هب بانط  تسد و  هب  لیب  ، (2) لیسلا )  ینع  ردحن  ي   ) دوب ریزارس  شدوجو  بناوج  زا  راو  لیس  نوگانوگ  ياه  شناد  هک  یهلا  ملع 

.تخادرپ (3)) یمن  يرگید  راک  هب  يزرواشک  زج  دش و  نیشن  هناخ  لاس   25 رمک ،

رب یمناخ  رگا  لاح ، نیا  اـب  .ناشنارـسمه  ناراـی  نیرتهب  ینارهوش  نینچ  دـنا و  شیوخ  نارهوش  تسود  نیرتهب  یناـنز  نینچ  يرآ ،
یتح درک و  تفلاخم  وا  ریخ  لامعا  هقدـص و  قافنا و  اب  داتـسیا و  شرهوش  يرادـنید  لباقم  رد  تمارکاب  يوناـب  نآ  هریـس  فـالخ 

راگدرورپ ات  تسوا  زا  تشذـگ  شزرمآ و  یـشوپ و  مشچ  وفع و  اهنت  نموم  هفیظو  درک ، هارمه  دوخ  اـب  هار  نیا  رد  زین  ار  نادـنزرف 
.دنک وا  بیصن  ار  شتمحر  نارفغ و  ملاع 

***

ناسنا نانمشد  هرابرد  مهم  سب  یتاکن  زا  نوحشم  یمالسا  تایاور  لاح ، نیا  اب  .دوب  ناسنا  هناگ  هس  نانمشد  یفرعم  زا  یلامجا  نیا 
هب شیپ  راتفگ  رد  هک  ناـنچ  اـه  نآ  نیرت  بعـص  هک  دـنزادرپ  یم  وا  نانمـشد  نیرت  نمـشد  یفرعم  هب  اـه  نآ  زا  یهورگ  هک  تسا 

: دنیامرف یم  دنمشزرا  یتیاور  رد  لهج  هرابرد  نانمومریما  .تسا  لهج  دش - هتخادرپ  نادب  لیصفت 

(4) ءادلا .» ءودا  لهجلا  »

.تساه يرامیب  نیرتدب  لهج 

ص:140

هـس اما  فلوم .)  ) .تسا هدـمآ  هئاخـس  همرک و  هدوج و  باـب  نینموملاریما ، ةاـیح  باـتک  رد  راونـالاراحب ، رد  تیاور  نیا  (( . 1 - ) 1
ۀقلحب ذخآ  وهو  لوقی  ایبارعأ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  عمـس  : » ص 351 ج 1 ، بوشآ ، رهـش  نبا  بقانم ، هراـب - : نیا  رد  تیاور 

مرکأ هللاو  وه  یبارعأ  ای  لاقف : .ةرفغملا  ۀلیللا  هذه  یف  کنم  يارق  لعجاف  يرق  فیض  لکلو  کفیـض  فیـضلاو  کتیب  تیبلا  بابلا :
الإ تنأ  فیک  دـحأ  ملعی  تنأ ال  تنأ  كزع  زع  نم  زعی  كزع  یف  ازیزع  ای  الئاق : ۀـیناثلا  ۀـلیللا  هعمـسو  يرق ، الب  هفیـض  دری  نأ  نم 

فرصاو كریغ  هکلمی  ام ال  ینطعا  دمحم  لآ  یلع  کقحبو  کیلع  کقحب  کلأسأو  کیلإ  کب  لسوتأو  کب  کیلإ  هجوتأ  تنأ 
نیز ای  لوقی : ۀثلاثلا  ۀلیللا  هعمـسو  ۀینایرـسلاب  مظعألا  هللا  مسا  اذـه  مالـسلا : هیلع  لاقف  .نیمحارلا  محرا  ای  كاوس  هفرـصی  ام ال  ینع 
امف کبر  تلأس  امو  تبلط  ام  تعمس  دق  لاق : مث  یبارعالا ، فتک  یلع  هدی  برضف  مهرد ! فالآ  ۀعبرأ  ینقزرا  ضرألاو  تاوامسلا 

: لاق شاعملا ، هب  سمتلأ  فلاو  ینید  هب  یضقا  فلاو  اراد  هب  ینبأ  فلاو  یتأرما  قادص  فلا  لاق : مهرد ؟ فالآ  ۀعبرأب  عنـصت  يذلا 
لق مالـسلا : هیلع  نیـسحلل  لاق  ۀنیدملا  یبارعالا  یتأ  املف  لاق : .بلاط  یبأ  نب  یلع  نع  لسف  ۀنیدملا  تمدـق  اذإ  یبارعا ، ای  تفـصنأ 
املف راجتلا ، یل  عمجا  ناملس  ای  لاق : هاتا  املف  ناملسب ، ینیتیا  نیـسح  ای  هللاو  يا  لاق : هربخأف  لخدف  ۀکمب ، نامـضلا  بحاص  کیبأل 
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ۀعبرأ یبارعالا  یلإ  عفدف  مهرد  فلأ  رـشع  ینثاب  مهنم  هعابف  هدیب ، هللا  لوسر  یل  هسرغ  يذـلا  طیاحلا  ینم  اورتشا  مهل : لاق  اوعمتجا 
ۀعبرألا فرـصی  یتح  امهرد  نیرـشعو  اتـس  هل  اوعفدا  لاق : امهرد ، رـشع  ۀثالث  لاق : کقیرط ؟ یف  تقفنأ  مک  یبارعا  ای  لاقف : فالآ 
طئاحلا عیب  رکذ  ۀـمطاف  یتأ  املف  .مهرد  اهنم  قتی  مل  یتح  ۀـضبق  ۀـضبق  یطعی  لزی  ملف  یقاـبلا  هیدـی  نیب  ریـصو  لأـس ، ثیح  فـالآ 

تلاقف ال ینولأسی ، نا  لبق  مهتیطعأـف  ۀـلأسملا  لذ  یلإ  اـهجوحأ  نا  اـهنم  تییحتـسا  نویع  یلإ  هللاو  هتعفد  لاـق : نمثلا ؟ نیأـف  تلاـق :
: لاقف زبخلا ، هب  لکأن  مهرد  مهرد  فلأ  رـشع  ینثا  یف  انل  نکی  مل  ناعیاج  يانباو  ۀعیاج  انأ  ذإ  یبأ  کنیبو  ینیب  مکحی  وأ  کقرافأ 

موزلل تاوامسلا  ۀکئالم  تکب  لوقیو  مالسلا  کیلع  أرقی  مالـسلا  لاقف : یبنلا  یلع  لیئربج  طبهف  .یلیبس  یلخو  ینیحالت  ۀمطاف ال  ای 
یلع لثم  یلع  سیلف  هلیبس  لخ  لاقف : ۀـصقلا  هیلع  تصقن  ایلع ؟ نیمزلت  کلام  یتنب  ای  لاقف : امهیلإ  ءاجف  امهیلإ ، بهذاف  ایلع  ۀـمطاف 

ۀیرجه ادوس  مهارد  هعبـس  اهاطعأف  ال ، تلاقف : یخأ ؟ عجر  ۀـمطاف  ای  لاقف : یبنلا  عجر  نا  ثبل  امف  رادـلا  نم  اجرخ  مث  .دـی  برـضت 
یلإ بهذف  هللا ، لضف  نم  ابیط  اریثک  دمحلاو هللا  هللا  مسب  : لاقو اهذخاف  مهاردـلا  هتطعأ  اهاتا  املف  اماعط ، اهب  مکل  عاتبی  هل  یلوق  لاقو 

کتمعطأ ام  الإ  تناک  ام  تلاقف : اماعط  ۀمطاف  لأسف  ابغاس  حبـصأ  ایلع  نا  : » ص 350 ج 1 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم ، ...قوسلا - .» 
نم یحتسأل  ینا  نیسحلا  ابأ  ای  تلاقف : ئـشب ، مکتیتأف  ینتملعأ  الأ  لاقف : نیـسحلا  نسحلا و  یلعو  یـسفن  یلع  هب  ترثآ  نیموی  ذنم 

هلوانف هللا ، ءاش  ام  الئاق : دادقملا  هلبقتساف  ائیش  هب  يرتشی  جرخف  ارانید  یبنلا  نم  ضرقتـساو  جرخف  هیلع  ردقت  ام ال  کفلکأ  نا  یهلإ 
یضق امف  هعم  یلصو  ماقف  هربخأف  تعنص ؟ ام  لاقو : هکرحف  هب  وه  اذإف  یبنلا  جرخف  .مانف  هسأر  عضوف  دجسملا  لخد  مث  رانیدلا  یلع 

نا هیلإ  یحوأ  هللا  ناکو  هنم  ءایح  اباوج  بیجی  قرطأف ال  کعم ؟ لیمنف  هیلع  رطفن  ئـش  كدـنع  له  نسحلا  ابأ  ای  لاق : هتالـص  یبنلا 
ۀنفجلا ۀمطاف  تجرخأف  اناخد  روفت  ۀنفج  اهفلخو  اهالـصم  یف  یهو  ۀـمطاف  یلع  الخد  یتح  اقلطناف  یلع ، دـنع  ۀـلیللا  کلت  یـشعتی 

«. باسح ریغب  ءاشی  نم  قزری  هللا  نا  هقزرو  هللا  لضف  نم  وه  تلاق  اذـه ؟ کل  ینأ  : » مالـسلا هیلع  یلع  لأـسف  امهیدـیأ  نیب  اهتعـضوف 
مل يذلا  دمحلا هللا  لاقو : ایکاب  یبنلا  ربعتـسا  مث  كرانید ، لدب  اذـه  یلع  ای  لاق : مث  یلع  یفتک  نیب  كرابملا  هفک  یبنلا  عضوف  لاق :

اکشف هللا  لوسر  یلإ  لجر  ءاج  : » ص 347 ج 1 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم ، زین  میرمل - .» ایرکز  يأر  ام  یتنبا  یف  تیأر  یتح  ینتمی 
ریمأ لاـقف  ۀـلیللا ؟ لـجرلا  اذـهل  نم  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  لاـقف  ءاـملا  ـالإ  اندـنع  اـم  نلقف  هجاوزأ  یلإ  هللا  لوسر  ثعبف  .عوـجلا  هیلإ 
انکل ۀـیبصلا  توق  الإ  اندـنع  ام  تلاقف : هللا ؟ لوسر  تنب  ای  كدـنع  ام  اهلأسو : ۀـمطاف  یتأو  هللا ، لوسر  ای  انأ  مالـسلا : هیلع  نینمؤملا 

ۀمطاف تتأ  لکالا  نم  غرف  املف  .امهتنسلأب  ناغضمی  العجو  حابصملا  یفطاو  ۀیبصلا  یمون  دمحم ، تنب  ای  یلع : لاقف  .انفیـض  هب  رثؤن 
یکبو نینمؤملا  ریمأ  یلإ  رظن  هتالـص  نم  یبنلا  ملـس  املف  یبنلا  عم  یلـص  حبـصأ  املف  هللا ، لضف  نم  ةولمم  ۀنفجلا  تدـجوف  جارـسب 

يأ ٌهَصا�صَخ »  ْمِِهب  َنا�ک  َْول  ْمِهِـسُْفنَأ َو  �یلَع  َنوُِرثُْؤی  َو   » أرقا ۀحرابلا  مکلعف  نم  برلا  بجع  دقل  نینمؤملا ، ریمأ  ای  لاقو : ادیدش  ءاکب 
«. نوحلفملا مه  کئلوأف  نیسحلاو  نسحلاو  ۀمطافو  ایلع  ینعی  هسفن » حش  قوی  نمو   » ۀعاجم

.هیقشقش هبطخ  هغالبلا ، جهن  (( . 2 - ) 2
لوا دـلج  رد  ار  بلطم  نیا  .تسا  هتـسب  یلع  هب  ار  نانخـس  نیا  هعیـش  دـنیوگب  ات  مینک  لقن  ام  هک  تسین  يزیچ  نیا  هتبلا ، (( . 3 - ) 3
مور یم  یتبثم  همانرب  ره  غارـس  نم  دیوگ : یم  دیدحلا  یبا  نبا  .دید  ناوت  یم  مه  ینـس  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  حرـش  هغالبلا  جهن 

شدوـخ هتفگ  هب  هک  یعبنم  نیا  .تسا  ملع  اـه  هماـنرب  نـیا  زا  یکی  .دـنز  یم  ار  لوا  فرح  ناـهج  رد  هماـنرب  نآ  رد  یلع  مـنیب  یم 
دنام و هدافتـسا  الب  ملع  لیـس  نیا  مامت  هک  دندروآ  شرـس  هب  ییالب  ربمایپ  گرم  زا  دـعب  تخیر ، یم  وا  زا  راو  لیـس  ملع  تفرعم و 
، دوب شتـسد  يربنم  هن  .دوب  یلومعم  ینابغاب  یلع  لاس   25 درک ! تیرشب  ناهج  يررـض  بجع  .درب  كاخ  هب  دوخ  اب  ار  نآ  رخآرس 

دندیـسرت یم  مدرم  دندرک و  یم  شتـساوخزاب  درک  یم  وا  هب  یمالـس  یـسک  مه  رگا  .يدرگاش  هن  يرتفد و  هن  تشاد ، یـسالک  هن 
( فلوم  ) .دنورب ناشیا  غارس 
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أوسأ : » نآ یلبق  ثیدـح  زین  820 ؛) مکحلا : ررغ  زا  ساـبتقا   ) ص 180 يرهـش ، ير  ۀنـسلاو ، باتکلا  یف  لهجلاو  لـقعلا  (( . 4 - ) 4
«. لهجلا مقسلا 
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یم هراشا  انعم  نیمه  هب  ییابیز  تیب  رد  يدعـس  .تسین  لهج  یمهفن و  زا  رت  هدنـشک  رتدب و  ملاع  نیا  رد  يا  يرامیب  زین ، قیقحت  هب 
: دیوگ یم  دنک و 

.تسین ینادان  ّتلع  زا  رََتب  ار  یمدآک  ناتسب  تقیرط  ریپ  زا  تفرعم  يوراد 

یهلا و ناربمایپ  ادـخ و  اب  هجیتن ، رد  .دسانـشن  ار  دـب  بوخ و  نایم  قرف  دـمهفب و  هنوراو  ار  اه  تیعقاو  ناسنا  دوش  یم  ببـس  لهج 
.دندرک مرکا  ربمایپ  اب  شیرق  هک  يراک  نامه  ینعی  دورب ؛ نانآ  گنج  هب  دشاب و  نمشد  ادخ  حلاص  ناگدنب 

مالسلا امهیلع  یسوم ، ترضح  اب  مرکا  ربمایپ  تمظع  هسیاقم 

(1)

نیدم رهش  زا  زین  ترـضح  .دوب  درـس  اوه  دوب و  هدش  بش  دیـسر ، انیـس  يداو  زرم  هب  یـسوم  ترـضح  یتقو  نآرق ، تایآ  ساسا  رب 
تسح یم  ار  یـسک  ای  دوب  ندنام  يارب  ییاج  یپ  رد  ترـضح  هک  لاح  نیمه  رد  .دندوب  وا  اب  شدنزرف  رـسمه و  دوب و  رـصم  مزاع 

: تفگ دوخ  ناهارمه  هب  ور ، نیا  زا  .دید  ار  يرون  رود  زا  دسرپب ، ار  هار  وا  زا  هک 

(2) ًيدُه .»  ّنلا 
�
ِرا یَلَع  ُدِجَأ  ْوَأ  ٍسَبَِقب  ا�ْهنِم  ْمُکِیتآ  یِّلََعل  ًارا�ن  ُتْسَنآ  یِّنِإ  اُوثُْکما  ِِهلْهَِأل  َلا�قَف  ًارا�ن  �يأَر  ْذِإ  »

ار نآ  زا  يا  هلعش  دیاش  مور ] یم  ، ] مدید یـشتآ  نم  دیدرت  یب  دینک ؛ گنرد  تفگ : شا  هداوناخ  هب  سپ  دید ، یـشتآ  هک  یماگنه 
.مبایب ییامنهار  هار ] ندرک  ادیپ  يارب   ] شتآ دزن  ای  مروایب  ناتیارب 

: دومرف یم  وا  هب  هک  دینش  ار  یتسه  يادص  نیرتابیز  دیسر ، نآ  کیدزن  هب  یتقو  یلو  داتفا ، هار  هب  رون  نآ  یپ  رد  ترضح 

(3) ًيوُط .»  ِسَّدَقُْملا  ِدا�ْولِاب  َکَّنِإ  َْکیَْلعَن  ْعَلْخاَف  َکُّبَر  اَنَأ  یِّنِإ  »

.یتسه يوط  سدقم  يداو  رد  وت  اریز  نکفیب ؛ تیاپ  زا  ار  دوخ  شفک  سپ  وت ، راگدرورپ  منم  نیا  نیقی  هب  یسوم ، يا 

دش فقوتم  مراهچ  ماقم  رد  لیئربج  جارعم  بش  رد  یتقو  ربمایپ ؛ ماقم  اما 

ص:141

ناک نإو  : » ص 911 ج 2 ، يدنوار ، نیدلا  بطق  حـئارجلاو ، جـئارخلا  كر : ءایبنا  ریاس  رب  ربمایپ  تلیـضف  تخانـش  يارب  (( . 1 - ) 1
، ردب موی  نصحم  نب  ۀشاکع  یلإ  عفد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحمف  ۀیح ، اصعلا  هل  یلاعت  هللا  بلق  مالـسلا -  هیلعو  انیبن  یلع  یـسوم - 

ریعب نمث  يدؤیل  لهج  ابأ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  اعد  املو  .هدی  یف  افیـس  تلوحتف  كانه  ةاقلم  ةدـیرج  ۀـعطق  هفیـس ، عطقنا  امل 
کلذکو .امئاه  جرخ  یتح  .کتعلتبال  بیرغلا ، یـضقتو  دمحم ، یلإ  جرخت  مل  نإ  لاقو : نابعث  هیلإ  یتأ  ائیـش ، هطعی  مل  ذإ  بیرغلا ،

یلص ادمحم  نإو  .مالسلا  مهیلع  مهنم  دحاو  لتقب  اومه  نیح  مالسلا -  مهیلعو  هیلع  دمحم -  لآ  لجال  انابعث ، هناحبـس  هللا  رهظأ  دق 
مالسلا هیلعو  انیبن  یلع  یسوم -  ناک  نإو  .هانمدق  ام  یلع  هؤایصوأ  کلذکو  ضرالا ، دخت  هوحن  تلبقأف  ةرجشلا ، اعد  هلآو  هیلع  هللا 
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ءاملا راجفناو  .هعباصأ  نیب  نم  ءاملا  رجفتی  ناک  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحمف  انیع ، ةرـشع  اتنثا  هنم  ترجفناف  هاصعب ، رجحلا  برـض  - 
ءاملا مالسلا -  مهیلعو  هیلع  هؤایصوأ -  جرخأ  دقو  .هجو  یلع  داتعم  کلذ  نال  رجحلا ، نم  هجورخ  نم  بجعأ  مدلاو  محللا  نیب  نم 

ام لثم  لعفی  يدلو  نم  يدهملا  نإ  لاق : هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نإو  .هنم  سانلا  برـش  یتح  هسأر  یلإ  هیف  ءام  يذلا ال  بجلا  نم 
امل هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحمف  ۀیآ ، ناکف  قلفناف ، هاصعب  رحبلا  برـض  یـسوم  نإو  .ۀفوکلا  یلإ  ۀکم  نم  هجورخ  دنع  یـسوم  لعف 
.الک لاق : .نوکردـمل  انإ  سانلا : لاقف  مهئارو  نم  ودـعلاو  ۀـماق ، ةرـشع  عبرأ  نم  رثکأ  هوردـقف  بخـشی  داوب  وه  اذإ  ربیخ  یلإ  جرخ 

نئادملاب رحبلاب  مالسالا  رکسعب  برک  يدعم  نب  ورمع  ربع  املو  .اهفافخأو  اهرفاوح  يدنت  ءاملا ال  یلع  لبالاو  لیخلا  تربعو  اعدف ،
هللا یلـص  انلوسرف  مدلاو ، عدافـضلاو  لمقلاو  دارجلا  نم  باذعلا  ناولأب  نوعرف  یتأ  دق  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ناک  نإو  .کلذک  ناک 
هللا لزنأ  امو  ٍنِیبُم )  ٍنا�خُدـِب  ُءا�مَّسلا  ِیتْأـَت  َمْوَی  : ) هلوق یف  یلاـعت  هللا  هرکذ  يذـلا  وهو  نیکرـشملا ، یلع  ناخدـلاب  یتأ  دـق  هلآو  هیلع 
امأف .کلذ  لیـصفت  یـضم  دـقو   ) دـحاو موی  یف  یتش  تابوقعب  نیئزهتـسملا  یلع  لزنأ  امو  ردـب ، موی  ۀـنعارفلا  یلع  یلاعتو  هناـحبس 

 ( �ینْدَأ ْوَأ  ِْنیَسْوَق  َبا�ق  کَف 
�

َنا ّلَدَتَف 
�

ی ا�نَد   ) دق هلآو  هیلع  هللا  یلص  انلوسرو  روطلا  یلع  ناک  هناف  مالـسلا  هیلع  یـسومل  یلاعت  هللا  میلکت 
هدی نم  عطس  رونب  مالسلا  هیلع  یسوم  نم  سانلا  ةءاضتساو  مامغلاو  يولسلاو  نملا  امأو  .تاوامسلا  قوف  كانه  یلاعت  هللا  هملک  دقو 
ۀیرس یف  ۀعاجم  هباحصأ  باصأو  هلبق  دحال  لحت  ملو  مئانغلا ، هل  تلحا  دقو  هنم ، لضفأ  وه  ام  هلآو  هیلع  هللا  یلص  انلوسر  یتوا  دقف 
معطی هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ناکو  .اریثک  اقلخ  اوناکو  هکدوب  اومدـقو  رهـش ، فصن  هنم  اولکأف  اتوح ، رحبلا  مهل  فذـقف  رحبلا ، ۀـیحانب 

انإ لاق : یملـسالا  ورمع  نب  ةزمح  يور  .اووری  یتح  نبللا  نم  ۀبرـشلا  نم  ۀـمجلا  ۀـعامجلا  یقـسیو  ریـسی ، ماعط  نم  ةریثکلا  سفنالا 
هیلع یـسومل  ناک  امم  بجعأ  اذهو  .ۀملظلا  تفـشکناف  انل ، هعباصأ  تءاضأف  ءاملظ  ۀلیل  یف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عم  انرفن 

، هنیمی نع  ادبأ  ئـضی  ناک  ارون  نأ  کلذو  هنم ، لضفأ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  انلوسر  یطعا  دـقف  یـسومل ، ءاضیبلا  دـیلا  امأو  .مالـسلا 
هدالوأو هیـصو  عم  ناک  اذـکو  هربق ، نم  عطـسی  ۀـمایقلا  موی  یلإ  رونلا  کلذ  یقب  دـقو  سانلا ، هارت  ماـقو  سلج  اـمثیح  هراـسی ، نعو 

ناک نإو  .اعطاس  ارون  يری  مالسلا  هیلع  يدهملا  اهب  رم  ۀعقب  لک  یف  اذکو  مهروبق ، نم  عطسی  نوکی  نآلاو  مهتایح ، یف  نیموصعملا 
، بهل یبأک  یتش  ۀنعارف  یلإ  لسرا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  انیبنف  يربکلا ، ۀیآلا  هارأف  نوعرف ، یلإ  لسرا  مالـسلا  هیلعو  انیبن  یلع  یـسوم 
، مهریغو ثراحلا  نب  رضنلاو  یمهسلا  لئاو  نب  صاعلاو  ةریغملا ، نب  دیلولاو  فلخ ، نبا  یباو  ۀعیبر ، ینبا  ۀبتعو  ۀبیـشو ، لهج ، یبأو 

مالسلا هیلع  یسومل  مقتنا  یلاعت  هللا  ناک  نإو  .اونمؤی  ملو  قحلا  هنأ  مهل  نیبتی  یتح  مهسفنأ  یفو  قافآلا ، یف  تایآلا  هناحبس  مهارأو 
، نیئزهتـسملا نم  هل  مقتناو  بیلقلا  یف  اوـقلاو  اـعیمج ، اوـلتقف  مهنم ، ردـب  موـی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحمل  مقتنا  دـقف  نوـعرف ، نـم 

دقف ۀـبهر ، هنم  نوعرف  ثاغتـساو  انابعث ، هاصع  تراص  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ناک  نإو  .هرکذ  یـضم  ام  یلع  ءـالبلا ، عاونأـب  مهذـخأف 
تیأر لاقف : بتوع ، هنإ  مث  بیرغلا  نید  یـضقو  لهج ، وبأ  فاخ  نیدلا ، بحاصل  اعیفـش  لهج  یبأ  یلإ  ءاج  امل  هلثم  ادمحم  یطعا 

ناک نإو  .نابعثلا  ینعلتبی  نأ  نمآ  مل  تعنتما  ول  امهراصبأ ، نم  نارینلا  عملتو  امهنانـسأ  کطـصت  نینابعث  هراـسیو  دـمحم  نیمی  نع 
ُن�مْحَّرلا ُمَُهل  ُلَعْجَیَس  : ) هدالوأو مالسلا  هیلع  دمحم  یـصو  یف  هناحبـس  لاقف  یِّنِم )  ًهَّبَحَم  َْکیَلَع  ُْتیَْقلَأ  َو  : ) یـسومل لاق  هناحبـس  هللا 

( . ادُو
؛ »  َنُولَطْصَت ْمُکَّلََعل  ٍسَبَق  ٍبا�هِِشب  ْمُکِیتآ  ْوَأ  ٍرَبَِخب  ا�ْهنِم  ْمُکِیتآَس  ًارا�ن  ُتْسَنآ  یِّنِإ  ِِهلْهَِأل  �یسُوم  َلا�ق  ْذِإ  : » 7 لمن ، زین  10 ؛ هط ، (( . 2 - ) 2

ْمُکِیتآ یِّلََعل  ًارا�ن  ُتْسَنآ  یِّنِإ  اُوثُْکما  ِِهلْهَِأل  َلا�ق  ًارا�ن  ِروُّطلا  ِِبنا�ج  ْنِم  َسَنآ  ِِهلْهَِأب  َراـ�س  َلَـجَْألا َو  یَـسُوم  �یـضَق  اـ�ّمَلَف  : » 29 صصق ، زین 
 « . َنُولَطْصَت ْمُکَّلََعل  ّنلا 

�
ِرا َنِم  ٍهَوْذَج  ْوَأ  ٍرَبَِخب  ا�ْهنِم 

.12 هط ، (( . 3 - ) 3
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دورب رتولج  رگا  دوش و  رت  کیدزن  دناوت  یمن  یسگم  لاب  هزادنا  هب  هک  تفگ  ناشیا  یهارمه  مدع  تلع  زا  ربمایپ  لاوس  خساپ  رد  و 
شفک هب  هک  دیـسر  باـطخ  لاـح ، نیمه  رد  .دروآرد  ياـپ  زا  ار  شیوخ  نیلعن  اـت  دـش  مخ  يداو  نآ  مارتـحا  هب  ربماـیپ  دزوس ، یم 
نارمع نب  یسوم  ترضح  مرکا و  ربمایپ  نایم  هلصاف  نیا  (1) دنامب ! میرح  نیا  رد  تشفک  رابغ  درگ و  راذـگب  نزن و  تسد  شیوخ 

دب و زا  بوخ  زییمت  تردق  هک  یلهاج  ناسنا  اما  تسا ؛ لئاق  شیوخ  هداتـسرف  نیرخآ  يارب  دـنوادخ  هک  تسا  یمارتحا  نیا  تسا و 
یم باترپ  ربمایپ  يوس  هب  دراذگ و  یم  نخالف  رد  ار  گنـس  دحا  هوک  رانک  رد  هنیدـم و  رهـش  رد  درادـن ، ار  شزرا  دـض  زا  شزرا 

.دنک یم  شیوخ  رد  رورس  ساسحا  راک  نیا  زا  دنکش و  یم  ار  ترضح  یناشیپ  نادند و  دنک و 

ادخ لوسر  ار  راتفر  نیا  ببـس  دندوب ؟ هتـسب  ناشیا  لتق  هب  تمه  رمک  دندرک و  یم  تفلاخم  ربمایپ  اب  مدرم  نیا  هچ  يارب  یتسار ، هب 
: دنا هدومرف  هدرک و  اعد  مدرم  نیا  قح  رد  ناشیا  .دنا  هتشاد  نایب  هعقاو  نیا  زا  سپ  دحا و  نادیم  رد  دوخ 

(2) نوملعی .»  مهنإف ال  یموقل  رفغا  مهللا  »

.دننک یم  هچ  دنناد  یمن  نانآ  اریز  شخبب ، ارم  موق  ادنوادخ ،

تسد زا  ار  شیوخ  یهلا  تمارک  ناسنا  دوش  یم  ببـس  هک  يا  يرامیب  .تساه  يرامیب  نیرتدب  تاهابتـشا و  همه  أشنم  لهج  يرآ ،
.دنک طوقس  نیلفاسلا  لفسا  هب  نییلع  یلعا  زا  دهدب و 

ص:142

یهتنملا ةردـس  یلا  غلب  املف  ص 382 : ج 18 ، راونألا ، راـحب  ص 155؛ ج 1 ، بوـشآ ، رهـش  نبا  بلاـط ، یبا  لآ  بقاـنم  (( . 1 - ) 1
هتعمـس لاق : ریـصب  وبأ  .تقرتحال  ۀلمنأ  توند  ولو  ناکملا  اذه  زوجأ  یل  سیل  هللا  لوسر  ای  مدقت  لیئربج : لاقف  بجحلا  یلا  یهتناف 

«. کناکم طق  یبنأطو  ام  هل : لاقف  هکرت  مث  ءامسلا  نم  ناکم  یلا  هب  یهتنا  یتح  هللا  لوسر  لمتحا  لیئربج  نا  لوقی :
هیلع هللا  تاولـص  لاق  نولعفی ، امیف  اوغلابو  رافکلا ، هموق  هاذآ  اـملک  : »» ص 385 ج 1 ، سوواط ، نبا  دیـس  لامعألا ، لابقإ  (( . 2 - ) 2

یمری هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ناکو  : » ص 166 ج 1 ، بوشآ ، رهـش  نبا  بقانم ، زین  نوملعی ؛» ـال  مهنإـف  یموقل  رفغا  مهللا  : » هلآو
هقفرم باصأف  ۀـعالقب  باهـش  نب  هللا  دـبع  هامرو  هفک ، باصأف  ۀـفاذقب  ۀـئمق  نبا  هامرف  نوملعی ، ـال  مهنإـف  یموق  دـها  مهللا  لوقیو :

نم سیلبإ  حاصو  هبنج  یلع  هبرض  دقو  ۀئمق  نبا  هبهنو  هسرف ، نم  لزنف  هسأر  جشف  ههجو  یلع  دعس  وخأ  صاقو  یبأ  نب  ۀبتع  هبرضو 
موی هدخ  یف  ۀبرحب  برـض  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نا  : » ص 177 ج 35 ، راونألا ، راحب  زین  ...لتق ؛» دق  ادـمحم  نأ  الإ  دـحأ  لبج 

مهنإف ال یموق  دها  مهللا  لاق : مث  ههجو  حسمف  ههجو ، رح  یلع  لیسی  مدلاو  هتیعابر  ترسکنا  دقو  ماق  مث  ضرألا ، یلإ  طقسف  نینح 
«. نوملعی
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لهج تفرعم و  یعقاو  موهفم  - 9

هراشا
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نعلو نیرهاطلا ، هلآو  دّمحم  یلع  ّلصو  نیلسرملاو  ءایبنألا  عیمج  یلع  هللا  یّلـصو  نیملاعلا  بر  دمحلا هللا  .میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
.نیعمجا مهئادعا  یلع 

ینانمشد هکلب  دننک ، یم  هلمح  ناسنا  هب  يدام  حالس  اب  هک  ینانمشد  هن  هتبلا ، .دوب  ناسنا  نانمشد  هرابرد  شیپ  ياهراتفگ  رد  نخس 
.تسا ناسنا  تیصخش  نامیا و  لقع و  بلق و  هجوتم  ناشتارطخ  تالمح و  هک 

تسا هداد  میلعت  زین  ار  نانآ  اب  هزرابم  هار  هدومرف و  نایب  ار  ناشفادها  هدرک ، یفرعم  تحارص  هب  ار  نانمشد  زا  هورگ  نیا  ادخ  باتک 
نآرق رد  هک  ینانمشد  نایم  زا  نینچ ، مه  .دیدرگ  نایب  نانآ  اب  هزرابم  هار  ینمشد و  ياه  شور  یفرعم و  نمشد  هس  هراب  نیا  رد  هک 

.دراد رظن  نانمشد  نیا  رت  نیگنس  رطخ  نایز و  هب  ریبعت  نیا  هک  دش  یفرعم  مه  نانمشد  نیرت  نمشد  دوب  حرطم  تایاور  و 

، مالسلا مهیلع  نیرهاط ، همئا  مه  و  ملسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا ، نأشلا  میظع  ربمایپ  مه  میرک ، نآرق  مه  هک  ینانمـشد  زا  یکی 
.تسا ینادان  لهج و  دنا  هدرک  دزشوگ  ار  شرطخ  هدرک و  یفرعم  مدرم  هب  ار  نآ  نانمشد  نیرت  نمشد  ناونع  اب 
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؟  تسیچ لهج  زا  روظنم 

زا یهاگآان  هک  تسا  تسرد  .تسین  تعیبط  دعاوق  يدام و  روما  هب  لهج  مالسلا ، مهیلع  نیموصعم ، نآرق و  ناسل  رد  لهج  زا  دارم 
تفرعم ملع و  زا  راگدرورپ  هک  یفدـه  روما  نیا  رد  ندـش  ملاع  اـب  هک  تسا  نیا  هلئـسم  اـما  دوش ، یم  بوسحم  لـهج  زین  روما  نیا 

.دوش یمن  نیمأت  دراد 

: دیامرف یم  دناد و  یم  رهاوظ  هب  ملع  ار  روما  نیا  هب  ملع  دنوادخ 

(1) َنُوِلفا�غ .»  ْمُه  ِهَرِخْآلا  ِنَع  ْمُه  ا�ْینُّدلا َو  ِها�یَْحلا  َنِم  ًارِها�ظ  َنوُمَْلعَی  َنوُمَْلعَی .  ّنلا �ال 
�
ِسا َرَثْکَأ  َّنِک�ل  ُهَدْعَو َو  ّللا 

�
ُه ُِفلُْخی  ّللا �ال 

�
ِه َدْعَو  »

ادخ یعطق  يافو  هب  تبسن   ] تخانـش تفرعم و  مدرم  رتشیب  یلو  دنک ، یمن  فلخت  شا  هدعو  زا  ادخ  تسا و  هداد  ار  هدعو  نیا  ادخ 
ياراد يدبا و  يارـس  هک   ] ترخآ زا  نانآ  دنـسانش و  یم  ار  ایند  یگدنز  زا  سوسحم ]  ] يرهاظ اهنت ]  ] .دنرادن شا ] هدـعو  دروم  رد 

.دنربخ یب  تسا ] يدمرس  تایح  ینادواج و  ياه  تمعن 

لفاغ و فراعم  رگید  زا  یلو  دنسانش ، یم  بوخ  ار  يدام  طباور  روما و  يا  هدع  ایند ، رد  هک  دراد  یم  نایب  تحارص  هب  هفیرش  هیآ 
.دوش یم  متخ  خزود  هب  ناشهار  دنا و  لهاج  اه  نادب 

درادن نالهاج  هب  صاصتخا  خزود 

هب ار  نادنمـشناد  ناملاع و  زا  یهورگ  نآرق  اریز  تسین ، نالهاج  صوصخم  خزود  هک  دنراد  حیرـصت  دـیجم  نآرق  زا  دـنچ  یتایآ 
: هلمج زا  .دنتسه  خزود  لها  تمایق  رد  زین  نانآ  هک  درب  یم  مان  یعمج  يدرف و  تروص 

ِضْرَْألا َیلِإ  َدَلْخَأ  ُهَّنِک�ل  ا�ِهب َو  ُها�نْعَفََرل  ا�ْنئِش  َْول  َو  َنیِوا�ْغلا *  َنِم  کَف 
�

َنا ُنا�ْطیَّشلا  ُهَعَْبتَأَف  ا�ْهنِم  َخَلَْسناَف  ا�ِنتا�یآ  ُها�ْنیَتآ  يِذَّلا  َأَبَن  ْمِْهیَلَع  ُْلتا  َو  - »
ْمُهَّلََعل َصَصَْقلا  ِصُْصقاَف  ا�ِنتا�یِآب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  ِمْوَْقلا  ُلَثَم  َِکل�ذ  ْثَْهلَی  ُهْکُْرتَت  ْوَأ  ْثَْهلَی  ِْهیَلَع  ْلِمَْحت  ْنِإ  ِْبلَْکلا  ِلَثَمَک  ُُهلَثَمَف  ُها�وَه  َعَبَّتا  َو 

(2) َنوُرَّکَفَتَی .» 

ص:154

.7 - 6 مور ، تشون .  یپ  (( 1 - ) 1
.175 176 فارعا ، (( . 2 - ) 2
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لابند ار  وا  ناطیـش  سپ  ناوخب ؛ نانآ  يارب  دـش ، ادـج  نانآ  زا  ًالمع  وا  میدرک و  اطع  وا  هب  ار  دوخ  تاـیآ  هک  یـسک  تشذگرـس  و 
یم الاب  تایآ  نآ  هلیـسو  هب  ار ] شتاماقم  تاجرد و   ] میتساوخ یم  رگا  .دش و  ناهارمگ  زا  هجیتن  رد  و  تخادـنا ] شماد  هب  ات   ] درک

شناتـساد سپ  دومن ؛ يوریپ  شـسفن  ياوه  زاو  درک  ادیپ  لیامت  ییایند  ِرذـگدوز  ِياه  تذـل  يدام و  زیچان  روما  هب  وا  یلو  میدرب ،
نابز مه ] زاب   ] يراذگاو شدوخ  لاح  هب  رگاو  دروآ ، یم  نوریب  ماک  زا  نابز  يرب ، موجه  وا  هب  رگا  هک ]  ] تسا گس  ناتـساد  نوچ 

، نک تیاکح  مدرم ] يارب   ] ار ناتساد  نیا  سپ  دندرک ؛ بیذکت  ار  ام  تایآ  هک  تسا  یهورگ  ناتـساد  نیا  .دروآ  یم  نوریب  ماک  زا 
.دنشیدنیب شیوخ ] روما  هب  تبسن   ] دیاش

يِدـْهَی ّللا �ال 
�

ُه ّللا َو 
�

ِه ِتا�یِآب  اُوبَّذَـک  َنیِذَّلا  ِمْوَْقلا  ُلَثَم  َْسِئب  ًارا�فْـسَأ  ُلِمْحَی  ِرا�مِْحلا  ِلَثَمَک  ا�هُولِمْحَی  َْمل  َُّمث  َها�رْوَّتلا  اُولِّمُح  َنیِذَّلا  ُلَـثَم  - »
(1) ّظلا .» 

�
َنیِِملا َمْوَْقلا 

هک تسا  یـشوگزارد  دـننام  دـندرکن ، لمع  نآ  هب  هاگ  نآ  تسا ، هدـش  فیلکت  نانآ  هب  تاروت  هب  ندرک  لمع  هک  یناـسک  فصو 
ار ادـخ  تایآ  هک  یمدرم  تشذگرـس  تسا  دـب  هچ  .دـنک  یم  لمح  درادـن ] اه  نآ  تایوتحم  هب  یهاگآ  چـیه  هک   ] ار ییاه  باـتک 

.دنک یمن  تیاده  ار  راکمتس  مدرم  ادخ  .دندرک و  بیذکت 

، میرک نآرق  هب  تفرعم  ادـخ ، مارح  لـالح و  تخانـش  یهلا ، لـئاسم  هب  تفرعم  تسا  لـهج  دـض  هک  یتـفرعم  ملع و  نآ  زا  روـظنم 
نیرت نمـشد  اـب  هلباـقم  هحلـسا  یتـفرعم  نینچ  .تسا  ناراوـگرزب  نیا  گـنهرف  هب  تفرعم  و  نیرهاـط ، همئا  یهلا و  ءاـیبنا  هب  تفرعم 

عسو و دـح  رد  دـیاب  دوش ، زوریپ  گنج  نیا  رد  دـگنجب و  شیوخ  لـهج  اـب  دـهاوخب  یـسک  رگا  سپ ، .تسا  لـهج  ینعی  نانمـشد 
.دشاب تیب  لها  بتکم  نآرق و  هب  تفرعم  لها  شناوت 

تسوا تعسو  ردق  هب  یسک  ره  شناد 

رتمک تنس  لها  بتک  نایم  رد  نم  تسا و  یتمیقرپ  باتک  رایسب  تسا و  تنـس  لها  ربتعم  بتک  زا  هک  ةدوملا -  عیبانی  باتک  لقن  هب 
باتک نیا  هنومن 

ص:155

لیباق لیباه و  هب  طوبرم  تایآ  صوصخ  هب  .دننک  یم  نایب  ار  تمایق  زور  نیبذـعم  زین  هدـئام  هروس  تایآ  رثکا  . 5 هعمج ، (( . 1 - ) 1
(. 31 تایآ 27 -  )
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: دومرف سابع  نبا  شا  يریسفت  بتکم  درگاش  هب  مالسلا ، هیلع  بلاط ، یبا  نب  یلع  نینموملاریما  يزور  ما - هدید  شزرا  رد  ار 

(1) اریعب .» نیعبس  هحتافلا  ریسفت  نم  ترقوأل  تئش  ول  »

.دننک لمح  دیاب  ناوج  رتش  ار 70  شیاه  هتشون  میوگب ، امش  يارب  ار  تسا  هدمآ  دمح  هروس  هیآ  تفه  رد  هچنآ  مهاوخب  رگا  ینعی 

هدشن هتساوخ  یتفرعم  ملع و  نینچ  هب  ندیسر  نارگید  زا  اما  دجنگ ، یم  نانمومریما  كرابم  دوجو  رد  یعیـسو  تفرعم  ملع و  نینچ 
یهانگ ابر  هک  دنمهفب  ناسنا  هرقب  هروس  رخآ  تایآ  هعلاطم  اب  لقاال  هک  تسا  نیا  هدش  هتساوخ  همه  زا  هک  یتفرعم  رادقم  نآ  .تسا 

هداد گنج  مالعا  ربمغیپو  ادـخ  هب  راوخابر  هک  نیا  هن  دوش ! تقد   ) .دـنا هداد  گـنج  مـالعا  شناـبکترم  هب  ربماـیپ  ادـخ و  هک  تسا 
(: دشاب

ُْمْتُبت ْنِإ  ِِهلوُسَر َو  ّللا َو 
�

ِه َنِم  ٍبْرَِحب  اُونَذْأَف  اُولَعْفَت  َْمل  ْنِإَـف  َنِینِمُْؤم *  ُْمْتنُک  ْنِإ  ـا�بِّرلا  َنِم  َیَِقب  ـا�م  اوُرَذ  ّللا َو 
�

َه اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  ـا�ی  »
(2) َنوُمَلُْظت .»  َنوُِملْظَت َو �ال  ْمُِکلا�ْومَأ �ال  ُسُؤُر  ْمُکَلَف 

نینچ رگاو  .دینک  اهر  هدنام  یقاب  مدرم ] هدـهع  رب   ] ابر زا  ار  هچنآ  دـیتسه  یعقاو ]  ] نمؤم رگا  و  دـینک ، اورپ  ادـخ  زا  نامیا ! لها  يا 
هبوـت رگا  و  دـینک ؛ نیقی  دوـخ ] دـض  رب   ] شلوـسر ادـخ و  يوـس  زا  گرزب  یگنج  هب  دـیدیزرو ] رارـصا  يراوخاـبر  هب  و   ] دـیدرکن

یم متس  هن  تروص  نیا  رد  هک  دینادرگزاب ] مدرم  هب  ار  هدش  هتفرگ  ياهدوس  و   ] تسامش دوخ  يارب  امش  ياه  هیامرس  لصا  دیدرک ،
.دیریگ یم  رارق  متس  دروم  هن  دینک و 

، رگید ترابع  هب  .تسا  هدش  گنج  نالعا  ربمغیپ  ادخ و  بناج  زا  ناراوخابر  هب  هک  دـنراد  انعم  نیا  رب  تحارـص  هفیرـش  تایآ  نیا 
.دنراد رارق  رگید  فرط  رد  ناراوخابر  فرط و  کی  رد  ربمایپ  ادخ و 

رسمه اب  دروخرب  رد  تفرعم 

رخآ تایآ  هعلاطم  اب  هک  هدش  هتساوخ  ام  زا  تفرعم  رادقم  نیا  لقادح 

ص:156

ملعب نینظ  یننإو *  نیلوـألا  ملع  تزح  دـقل  مالـسلا : هیلع  نینمؤملا  ریمأ  لاـق  : » ص 205 ج 1 ، يزودـنق ، ةّدوملا ، عیباـنی  (( . 1 - ) 1
لکب طـیحم  میق *  لـک  یلع  مویقل  ینإو  میدـقو /  ثداـح  ثیدـح  يدـنعو  اهرـسأب *  بویغلا  رارـسأ  فشاـکو  موـتک /  نیرخـآلا 

ص ج 1 ، بوشآ ، رهـش  نبا  بقانم ، زین  اریعب ؛» نیعبـس  ۀـحتافلا  ریـسفت  نم  ترقوأل  تئـش  ول  مالـسلا : هیلع  لاق  مث  .مهیلع  نیملاـعلا 
ص 102؛ ج 4 ، یئاسحأ ، یلائللا ، یلاوع  زین  باتکلا ؛» ۀحتاف  ریسفت  یف  اریعب  نیعبس  ترقوأل  تئـش  ول  مالـسلا : هیلع  یلع  لاق  : » 322

هللا مسب  ءاب  نم  اریعب  نیعبـس  ترقوـأل  تئـش  ول  : » لاـق هنأ  مالـسلا  هیلع  یلع  نع  : » ص 9 ج،1 ، یطایمد ، يرکب  نیبلاـطلا ، ۀـناعإ  زین 
«. میحرلا نامحرلا 

.279  - 278 هرقب ، (( . 2 - ) 2
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راتفر دـیاب  هنوگچ  قالط  ییادـج و  نامز  رد  كرتشم و  یگدـنز  لوط  رد  نامنارـسمه  اب  هک  میمهفب  ءاـسن  هروس  لوا  هرقب و  هروس 
روضح اب  دننیب ، یمن  دوخ  يارب  ییادج  زج  یهار  چیه  دـنرادن و  يراگزاس  مه  اب  هک  يدرم  نز و  دـهد  یم  هزاجا  نآرق  .مینک (1)

، تسا نآرق  روتـسد  فالخ  نیا  .درک  نوریب  هناخ  زا  ناوت  یمن  قالط  هدع  مایا  رد  ار  نز  نیا  اما  دنوش ، ادج  مه  زا  لداع  دهاش  ود 
وا هب  دنک و  نیمات  تنم  یب  تبحماب و  قباس  دننام  ار  شکاروخ  سابل و  دیاب  رهوش  دنامب و  شرهوش  هناخ  رد  دیاب  نز  نیا  اریز   (2)

.دراذگب مارتحا 

، ییادج زا  ینامیـشپ  زاربا  اب  اهنت  هطـساو و  نودب  دندش ، نامیـشپ  قالط  نیا  زا  نز  درم و  تشذگ و  زور  دـنچ  رگا  مه ، تیاهن  رد 
رادقم لقادح  نیا  يرآ ، .دنتـسه (3) رهوش  نز و  درم  نز و  نیا  هرابود  درادـن و  ددـجم  دـقع  هب  زاـین  دوش و  یم  لـطاب  قـالط  نآ 

ود یتقو  بلغا  اذـل ، .دوش  یمن  لمع  نآرق  شیامرف  هب  روشک  نیا  رد  قـالط  عوضوم  رد  هنافـساتم ، .تسا  نآرق  هب  لـمع  تفرعم و 
ترجا هقفن و  هیرهم و  رـس  رب  شکمـشک  لاجنج و  راج و  شحف و  تبیغ و  تمهت و  زا  ییایرد  دنوش ، ادج  مه  زا  دـنهاوخ  یم  رفن 

رفن ود  ات  دنوش  یم  هل  ناهانگ  عاونا  راوه  ریز  هداوناخ  ود  دوش و  یم  داجیا  ...و  رهوش  يرادافو  نز و  ینمادکاپ  رد  دـیدرت  لثملا و 
.دنوش ادج  مه  زا  دنناوتب 

.تسا نانآ  رد  لهج - ینعی  اه -  نمشد  نیرتدب  روضح  تفرعم و  دوبن  ببس  هب  قالط  رد  ناناملسم  راتفر  نیا 

، تامرحم كرت  تابجاو و  هب  لمع  زامن ، هماقا  لالح ، لام  بسک  ادـخ ، يارب  ندادـن  رارق  کیرـش  نانمـشد ، دـنزگ  زا  نید  ظـفح 
همه يارب  تفرعم  رادـقم  نیا  نتـشاد  دراد و  تفرعم  هب  زاین  هک  تسا  ییاـهزیچ  هرمز  رد  زین  ...و  رداـم ، ردـپ و  هب  ییوکین  مارتحا و 

.تسا بجاو 

ص:157

اُوبَهْذَِـتل َّنُهُولُـضْعَت  ًاهْرَک َو �ال  َءا�سِّنلا  اُوثَِرت  ْنَأ  ْمَُکل  ُّلِحَی  اُونَمآ �ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی   » 21  - 19 ءاسن ، هیآ : نیا  هب  تسا  هراـشا  (( . 1 - ) 1
ِهِیف ّللا 

�
ُه َلَعْجَی  ًاْئیَـش َو  اوُهَرْکَت  ْنَأ  �یـسَعَف  َّنُهوُُمتْهِرَک  ْنِإَف  ِفوُْرعَْملِاب  َّنُهوُرِـشا�ع  ٍهَنِّیَبُم َو  ٍهَشِحا�ِفب  َنِیتْأَـی  ْنَأ  ّـالِإ 

�
َّنُهوُُمْتیَتآ  ـا�م  ِضْعَِبب 

َو ًانِیبُم *  ًاْمثِإ  ًانا�تُْهب َو  ُهَنوُذُخَْأت  ًاْئیَـش َأ  ُْهنِم  اوُذُخَْأت  �الَف  ًارا�ْطِنق  َّنُها�دْـحِإ  ُْمْتیَتآ  ٍجْوَز َو  کَم 
�

َنا ٍجْوَز  َلا�ْدِبتْـسا  ُُمتْدَرَأ  ْنِإ  َو  ًارِیثَک *  ًاْریَخ 
« . ًاظِیلَغ ًاقا�ثیِم  ْمُْکنِم  َنْذَخَأ  ٍضَْعب َو  �یلِإ  ْمُکُضَْعب  �یْضفَأ  ْدَق  ُهَنوُذُخَْأت َو  َْفیَک 

ْنَأ ّالِإ 
�

ًاْئیَـش  َّنُهوُُمْتیَتآ  ا�ّمِم  اوُذُخَْأت  ْنَأ  ْمَُکل  ُّلِحَی  ٍنا�سْحِِإب َو �ال  ٌحیِرْـسَت  ْوَأ  ٍفوُْرعَِمب  ٌكا�ْسمِإَف  ِنا�تَّرَم  ُق�الَّطلَا  : » 229 هرقب ، (( . 2 - ) 2
َّدَعَتَی ْنَم  ا�هوُدَتْعَت َو  �الَف  ّللا 

�
ِه ُدوُدُح  َْکِلت  ِِهب  ْتَدَْـتفا  اَمِیف  ا�مِْهیَلَع  َحا�نُج  �الَف  ّللا 

�
ِه َدوُدُـح  ا�میُِقی  ّالَأ 

�
ُْمتْفِخ  ْنِإَف  ّللا 

�
ِه َدوُدُـح  ا�میُِقی  ّالَأ 

�
ا�فا�خَی 

ٍفوُْرعَِمب َو َّنُهوُحِّرَس  ْوَأ  ٍفوُْرعَِمب  َّنُهوُکِْسمَأَف  َّنُهَلَجَأ  َنْغَلَبَف  َءا�سِّنلا  ُُمتْقَّلَط  ا�ذِإ  َو   » 231 هرقب ، زین  ّظلا ، » 
�

َنوُِملا ُمُه  َِکئ�لوُأَف  ّللا 
�

ِه َدوُدُح 
َلَْزنَأ ا�م  ْمُْکیَلَع َو  ّللا 

�
ِه َتَمِْعن  اوُرُکْذا  ًاوُزُه َو  ّللا 

�
ِه ِتا�یآ  اوُذِخَّتَت  ُهَسْفَن َو �ال  َمَلَظ  ْدَـقَف  َِکل�ذ  ْلَعْفَی  ْنَم  اوُدَـتْعَِتل َو  ًارا�رِـض  َّنُهوُکِـسُْمت  �ال 

 « . ٌمِیلَع ْیَش ٍء  ِّلُِکب  ّللا 
�

َه َّنَأ  اوُمَلْعا  ّللا َو 
�

َه اوُقَّتا  ِِهب َو  ْمُکُظِعَی  ِهَمْکِْحلا  ِبا�تِْکلا َو  َنِم  ْمُْکیَلَع 
؛ دراد ار  دوخ  صاـخ  طیارـش  موس  قـالط  اریز  .تسا  ربـتعم  قـالط  راـب  ود  رد  اـهنت  یعجر و  قـالط  رد  مکح  نیا  هتبلا ، (( . 3 - ) 3

َقَلَخ ا�م  َنُْمتْکَی  ْنَأ  َّنَُهل  ُّلِحَی  ٍءوُُرق َو �ال  َهَث�الَث  َّنِهِسُْفنَِأب  َنْصَّبَرَتَی  ُتا�قَّلَطُْملا  َو  : » 229  - 228 هرقب ، .تسین  هدیشوپ  ملع  لها  رب  هکنانچ 
َّنِْهیَلَع يِذَّلا  ُْلثِم  َّنَُهل  ًاح�الْـصِإ َو  اوُدا�رَأ  ْنِإ  َکـِل�ذ  ِیف  َّنِهِّدَِرب  ُّقَحَأ  َّنُُهَتلوُُعب  ِرِخآـْلا َو  ِمْوَْیلا  ّللاـِب َو 

�
ِه َّنِمُْؤی  َّنُک  ْنِإ  َّنِهِماـ�حْرَأ  ِیف  ّللا 

�
ُه
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ْنَأ ْمَُکل  ُّلِحَی  ٍنا�سْحِِإب َو �ال  ٌحیِرْـسَت  ْوَأ  ٍفوُْرعَِمب  ٌكاـ�ْسمِإَف  ِنـا�تَّرَم  ُقـ�الَّطلَا  ٌمیِکَح *  ٌزیِزَع  ّللا 
�

ُه ٌهَجَرَد َو  َّنِْهیَلَع  ِلاـ�جِّرِلل  ِفوُْرعَْملاـِب َو 
َْکِلت ِِهب  ْتَدَْتفا  اَمِیف  ا�مِْهیَلَع  َحا�نُج  �الَف  ّللا 

�
ِه َدوُدُح  ا�میُِقی  ّالَأ 

�
ُْمتْفِخ  ْنِإَف  ّللا 

�
ِه َدوُدُـح  ا�میُِقی  ّالَأ 

�
ا�فا�خَی  ْنَأ  ّالِإ 

�
ًاْئیَـش  َّنُهوُُمْتیَتآ  ا�ّمِم  اوُذُـخَْأت 

 « . ّظلا
�

َنوُِملا ُمُه  َِکئ�لوُأَف  ّللا 
�

ِه َدوُدُح  َّدَعَتَی  ْنَم  ا�هوُدَتْعَت َو  �الَف  ّللا 
�

ِه ُدوُدُح 
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نافلاخم اب  دروخرب  يارب  یسرد  نوعرف ، یسوم و  ههجاوم 

ار مدرم  تشک ، ار  اه  هچب  دیشک ، يراگیب  هب  ار  اه  نز  درک ، ییادخ  ياعدا  وا  .تسا  یمتـس  ره  لبمـس  نآرق  رد  نوعرف  تیـصخش 
یم وا  هرابرد  نآرق  .داد  ماجنا  دـمآ  رب  شتـسد  زا  یمتـس  ره  هصالخو ، داتـسرف ، گرم  ماک  هب  اسرف  تقاط  ياـهراک  لـیمحت  رثا  رب 

: دیامرف

ْمُْهنِم ًهَِفئا�ط  ُفِعْـضَتْسَی  ًاعَیِـش  ا�هَلْهَأ  َلَعَج  ِضْرَْألا َو  ِیف  �الَع  َنْوَعِْرف  َّنِإ  َنُونِمُْؤی *  ٍمْوَِقل  ِّقَْحلِاب  َنْوَعِْرف  �یـسُوم َو  ِإَـبَن  ْنِم  َکـْیَلَع  اُوْلتَن  »
(1) َنیِدِسْفُْملا .»  َنِم  َنا�ک  ُهَّنِإ  ْمُهَءا�ِسن  ِییْحَتْسَی  ْمُهَءا�ْنبَأ َو  ُحِّبَُذی 

یم وت  رب  یتـسار  قـح و  هب  دـنروآ  یم  ناـمیا  هک  یمدرم  نتفرگ ] تربـع   ] يارب ار  نوـعرف  یـسوم و  مهم ]  ] تشذگرـس زا  یـشخب 
یهورگ هک  یلاح  رد  تخاس ، هورگ  هورگ  ار  شمدرم  درک و  یـشکرس  ییوج و  يرترب  رـصم ] نیمزرـس  رد   ] نوعرف انامه  .میناوخ 

وا دیدرت  یب  تشاذگ ؛ یم  هدنز  نتفرگ ] يراگیب  يارب   ] ار ناشنانز  و  دیرب ، یم  رـس  ار  ناشنارـسپ  تفرگ ، نوبز  ناوتان و  ار  نانآ  زا 
.دوب نادسفم  زا 

: دیامرف یم  نانآ  هب  دنورب  نوعرف  دزن  دهد  یم  روتسد  نوراه  یسوم و  هب  دنوادخ  یتقو  اه ، نیا  همه  اب 

(2) �یشْخَی .»  ْوَأ  ُرَّکَذَتَی  ُهَّلََعل  ًانَِّیل  ًالْوَق  َُهل  �الوُقَف  �یغَط .  ُهَّنِإ  َنْوَعِْرف  �یلِإ  ا�بَهِْذا  »

هک تسا  دـیما  .دـییوگب  وا  هب  مرن  يراـتفگ  اـب  سپ  .تسا  هدرک  یـشکرس  ادـخ ] ربارب  رد   ] وا اریز  دـیورب ؛ نوـعرف  يوـس  هـب  ود  ره 
[. دتسیا زاب  یشکرس  زا  و   ] دسرتب ای  دریذپب ] ار  قح  نییآ   ] دوش و رایشوه 

راتفر و دیاب  دیایب  نادیم  هب  مرن  نخـس  اب  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  اریز  تسین ، نتفگ  مرن  نخـس  ینعم  هب  اهنت  هیآ  رد  نّیل » لوق  ، » هتبلا
راک نیا  دنزب ؟ فرح  مرن  دـهاوخب  دریگب و  دوخ  هب  خـلت  ینابـصع و  هفایق  یـسک  دوش  یم  هنوگچ  .دـشاب  مرن  زین  شتالاح  لامعا و 

، یسوم يا  هک  تسانعم  نیا  هب  ًانَِّیل » ًالْوَق  َُهل  �الوُقَف  ، » سپ .دنک  طولخم  لسع  اب  ار  هکرس  یسک  هک  تسا  نیا  لثم 

ص:158

.4-3 صصق ، (( . 1 - ) 1
44  - . 43 هط ، (( . 2 - ) 2
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زیرب و هفطاـع  جوم  يور  ار  تنخـس  یمرن  تبحم و  اـب  هکلب  شاـبم ، تخمز  خـلت و  ینابـصع و  شکن و  مه  رد  هرهچ  نوـعرف  يارب 
.هدب (1) وا  لیوحت 

مالسا ربمایپ  تیقفوم  زمر 

: دیامرف یم  دناد و  یم  ناشیا  ندوب  نابرهم  یمرن و  نیمه  زین  ار  مدرم  تیاده  رد  ربمایپ  تیقفوم  زمر  رگید  يا  هیآ  رد  نآرق 

ا�ذِإَف ِْرمَْألا  ِیف  ْمُهْرِوا�ش  ْمَُهل َو  ْرِفْغَتْـسا  ْمُْهنَع َو  ُفْعاَف  َِکلْوَح  ْنِم  اوُّضَْفنَال  ِْبلَْقلا  َظـِیلَغ  اظَف  َْتنُک  َْول  ْمَُهل َو  َْتِنل  ّللا 
�

ِه َنِم  ٍهَمْحَر  اـ�ِمبَف  »
(2) َنِیلِّکَوَتُْملا .»  ُّبُِحی  ّللا 

�
َه َّنِإ  ّللا 

�
ِه یَلَع  ْلَّکَوَتَف  َْتمَزَع 

تنوماریپ زا  يدوب ، لد  تخـس  يوختـشرد و  رگا  و  يدـش ، يوـخمرن  ناـنآ  اـب  ادـخ  يوـس  زا  یتـمحر  رهم و  هب  سپ  ربماـیپ ]! يا  ]
میمـصت نوچ  و  نک ، تروشم  نانآ  اب  اهراک  رد  و  هاوخب ، شزرمآ  نانآ  يارب  و  نک ، تشذگ  نانآ  زا  نیاربانب  دندش ؛ یم  هدـنکارپ 

.دراد تسود  ار  ناگدننک  لکوت  ادخ  اریز  نک ؛ لکوت  ادخ  رب  یتفرگ 

عونمم فالتخا  تموصخ و  ینمـشد و  نآرق ، رظن  زا  اریز  دـشاب ، هتـشاد  دـنویپ  مه  اب  نینچ  نیا  هعماج  هک  تسا  نیا  نآرق  هتـساوخ 
یم ات  هک  تسا  نیا  ام  هفیظو  دعر  هروس  رد  دیجم  نآرق  هدومرف  هب  دش ، ام  نمشد  درک و  ادیپ  فالتخا  ام  اب  یسک  رگا  لاح ، .تسا 

: مییوگ خساپ  یبوخ  هب  ار  وا  ياه  يدب  مینک و  راتفر  یمرن  هب  وا  اب  دوش 

یَبْقُع ْمَُهل  َِکئ�لوُأ  َهَئِّیَّسلا  ِهَنَـسَْحلِاب  َنُؤَرْدَـی  ًهَِین�الَع َو  ارِـس َو  ْمُها�ْنقَزَر  ا�ّمِم  اوُقَْفنَأ  َه�الَّصلا َو  اُوما�قَأ  ْمِهِّبَر َو  ِهْجَو  َءـا�ِغْتبا  اوُرَبَص  َنیِذَّلا  «َو 
(3) ّدلا .»

�
ِرا

و دـندیزرو ، ییابیکـش  ثداوح ] فیاظو و  ماجنا  ناهانگ و  ربارب  رد   ] ناـشراگدرورپ يدونـشخ  ندروآ  تسد  هب  يارب  هک  یناـسک 
يدیلپ یتشز و  ِیکین  اب  هراومه  و  دندومن ، قافنا  راکشآ  ناهن و  رد  میدرک  نانآ  يزور  ار  هچنآ  زا  یـشخب  و  دنتـشاد ، اپ  رب  ار  زامن 

.تسا نانآ  هژیو  يارس  نآ  کین  ماجرف  هک  دننانیا  دننک ، یم  عفد  ار 

ص:159

قح دوب و  هدرورپ  دوخ  خاک  رد  ار  یسوم  نوعرف  هک  تسناد  بلطم  نیا  زا  رثاتم  ار  دنوادخ  روتسد  نیا  ناوتب  دیاش  هتبلا ، (( . 1 - ) 1
( فلوم  ) .تشاد وا  ندرگ  هب  يردپ 

.159 نارمع ، لآ  (( . 2 - ) 2
.22 دعر ، (( . 3 - ) 3
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هک تسا  یتفرعم  یعقاو  موهفم  نیا  دـنک و  یم  توعد  اه  نآ  هب  لمع  يریگدای و  هب  ار  همه  نآرق  هک  تسا  یفراـعم  زا  یـشخب  نیا 
هرابرد هریبک  هعماج  تراـیز  رد  .تسا  ضحم  رون  هک  دوش  یم  لـصاح  تیب  لـها  نآرق و  هب  تفرعم  زا  دراد و  رارق  لـهج  ربارب  رد 

: میناوخ یم  تیب  لها  گنهرف 

(1) ناسحالا .»  مکتداع  مرکلا و  مکتیجس  يوقتلا و  مکتیصو  ریخلا و  مکلعف  دشر و  مکرما  رون و  مکمالک  »

.تسا ناسحا  ناتتداع  و  مرک ، دوج و  ناتیگژیو  يوقت ، هب  ناتشرافس  کین ، امش  لمع  دشر ، امش  نامرف  رون ، امش  مالک 

رون هب  هدـنز  دـنزاس و  نشور  ار  شیوخ  یگدـنز  تفرعم  رون  هب  دـنهد و  تاجن  لهج  ماد  زا  ار  دوخ  هک  تساه  ناـسنا  همه  هفیظو 
یکرحتم ناگدرم  دـنراد  یم  رب  ماگ  تاملظ  رد  دـننک و  یمن  یگدـنز  رون  نیا  اب  هک  یناسک  .دنـشاب  تیب  لها  نآرق و  رون  ادـخ و 

.دنـشاب هدیـسر  یمهم  ماقم  هب  ملع  رد  دنـشاب و  هتفرگ  صـصخت  قوف  كردـم  ایند  ياه  هاگـشناد  نیرتهب  زا  هچ  رگا  دنتـسین ، شیب 
: دنیامرف یم  هراب  نیا  رد  نانمومریما 

(2) توم .» لهجلا  »

(3) ایح .» ناک  ناو  تیم  لهاجلا  -»

.تسین شیب  یکرحتم  هدرم  لهاج  تسا و  گرم  لهج 

.دنک یگدنز  دشکب و  سفن  دـشاب و  هتـشاد  هزاغم  دورب و  هار  هچرگ  تسا ، هدرم  عقاو  هب  هتخوماین  ار  نانخـس  نیا  هک  یناسنا  يرآ ،
: دشک یم  ریوصت  هب  نینچ  ار  انعم  نیا  ییابیز  تیب  رد  ظفاح 

.دینک زامن  نم  ياوتف  هب  هدرمن  وا  رب  قشع  هب  هدنز  تسین  هقلح  نیا  رد  هک  یسک  نآ  ره 

نفد زج  تمایق  رد  يرادرم  نینچ  تسا و  هدرم  هتخودنین  يا  هشوت  تفرعم  همه  نیا  زا  هتخیماین و  یهلا  تبحم  اب  هک  یـسک  عقاو ، هب 
: درادن يرگید  هدیاف  منهج  مزیه  هب  ندش  لیدبت  خزود و  هلاچ  رد  ندش 

ص:160
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(1) ْکِلل .» 
�

َنیِِرفا ْتَّدِعُأ  ُهَرا�جِْحلا  ّنلا َو 
�
ُسا اَهُدُوقَو  ِیتَّلا  ّنلا 

�
َرا اوُقَّتاَف  »

تسا هدش  هدامآ  نارفاک  يارب  هک  یشتآ  دیزیهرپب ؛ دنیاه ، گنس  مدرم و  شمزیه  هک  یشتآ  زا 

ْمُهَرَمَأ َو ا�م  ّللا 
�

َه َنوُصْعَی  ٌدا�دِـش �ال  ٌظ�الِغ  ٌهَِکئ�الَم  ا�ْهیَلَع  ُهَرا�جِْحلا  ّنلا َو 
ـ�

ُسا اَـهُدُوقَو  ًارـا�ن  ْمُکِیلْهَأ  ْمُکَـسُْفنَأ َو  اُوق  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  ـا�ی  »
(2) َنُولَمْعَت .»  ُْمْتنُک  ا�م  َنْوَزُْجت  ا�مَّنِإ  َمْوَْیلا  اوُرِذَتْعَت  اوُرَفَک �ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی  َنوُرَمُْؤی *  ا�م  َنُولَعْفَی 

تخس نشخ و  یناگتشرف  نآ  رب  .دینک  ظفح  تسااه  گنس  اه و  ناسنا  نآ  مزیه  هک  یـشتآ  زا  ار  دوخ  هداوناخ  دوخ و  نانمؤم ! يا 
یم ماجنا  هراومه  دـنرومأم ، نآ  هب  ار  هچنآ  و  دـننک ، یمن  یچیپرـس  هداد  روتـسد  نانآ  هب  ادـخ  هچنآ  زا  هک  دـنا  هدـش  هدرامگ  ریگ 

.دیوش یم  هداد  ازج  دیداد  یم  ماجنا  هراومه  ار  هچنآ  طقف  دینکم ، یهاوخرذع  زورما  نارفاک ! يا  دنیوگ ]: زور  نآ  .دنهد 

تسا شتآ  شیاود  یلقع  یب  درد 

نانادرگراک یتقو  هک  دـنک  یم  حیرـصت  انعم  نیا  هب  کلم  هکرابم  هروس  رد  نآرق  .درادـن  يرگید  هاگیاج  منهج  زج  لـهاج  ناـسنا 
: دنیوگ یم  خساپ  رد  دنسرپ ، یم  ار  خزود  هب  ناشدورو  تلع  نایمنهج  زا  منهج 

َیِْقلُأ ا�مَّلُک  ِْظیَْغلا  َنِم  ُزَّیَمَت  کَت 
�

ُدا ُروُفَت *  َیِه  ًاقیِهَش َو  ا�َهل  اوُعِمَس  ا�هِیف  اوُْقلُأ  ا�ذِإ  ُریِصَْملا *  َْسِئب  َمَّنَهَج َو  ُبا�ذَع  ْمِهِّبَِرب  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  «َو 
ٍرِیبَک ٍل�الَـض  ِیف  ّالِإ 

�
ُْمْتنَأ  ْنِإ  ْیَـش ٍء  ْنِم  ّللا 

�
ُه َلََّزن  ا�م  ا�ْنُلق  ا�ْنبَّذَکَف َو  ٌریِذَن  ا�نَءا�ج  ْدَق  �یَلب  اُولا�ق  ٌریِذَن *  ْمُِکتْأَی  َْمل  ا�ُهتَنَزَخ َأ  ْمَُهلَأَس  ٌجْوَف  ا�هِیف 

(3) ِریِعَّسلا .» ِبا�حْصَِأل  ًاقْحُسَف  ْمِِهْبنَِذب  اُوفَرَتْعاَف  ِریِعَّسلا *  ِبا�حْصَأ  ِیف  ّنُک 
�
ا ا�م  ُلِقْعَن  ْوَأ  ُعَمْسَن  ّنُک 

�
ا َْول  اُولا�ق  َو  * 

هدـنکفا نآ  رد  هک  یماگنه  .تسا  یهاگ  تشگزاب  دـب  تسا و  خزود  باذـع  دـندش ، رفاـک  ناـشراگدرورپ  هب  هک  یناـسک  يارب  و 
مـشخ تدـش  زا  هک  تسا  کیدزن  .دنونـش  یم  شارخلد  كانلوه و  ییادـص  تسا ، ناروف  شوج و  رد  هک  یلاح  رد  نآ  زا  دـنوش ،

؟ دماین يا  هدنهد  میب  ار  امـش  ایآ  دنـسرپ : یم  نانآ  زا  شنانابهگن  دنوش ، هدـنکفا  نآ  رد  یهورگ  هاگره  .دوش  هراپ  هراپ  یـشالتم و 
چیه ادخ  میتفگ : میدرک و  راکنا  ار  وا  یلو  دمآ ، هدنهد  میب  ارچ ، دنیوگ : یم 

ص:161

.24 هرقب ، (( . 1 - ) 1
.7 - 6 میرحت ، (( . 2 - ) 2
.11-6 کلم ، (( . 3 - ) 3

نایراصنا نیسح  داتسا  ياهینارنخس  هعومجم  مالسا : رد  ینید )  ) www.Ghaemiyeh.comتفرعم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 449زکرم  هحفص 205 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12813/AKS BARNAMEH/#content_note_161_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12813/AKS BARNAMEH/#content_note_161_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12813/AKS BARNAMEH/#content_note_161_3
http://www.ghaemiyeh.com


[ ار نانآ  شخب  تداعـس  توعد   ] ام رگا  دنیوگ : یم  .دیتسین و  یگرزب  یهارمگ  رد  زج  ناگدـنهد  میب  امـش  تسا ؛ هدرکن  لزان  زیچ 
هانگ هب  سپ  .میدوبن  نازوس  شتآ  لها  شتآ ]  ] نایم رد  میدوب ، هدرک  لّـقعت  دـندروآ ] اـم  يارب  هک  یقیاـقح  رد   ] اـی میدوب ، هدـینش 

! داب نازوس  شتآ  لها  رب  تمحر  زا  يرود  گرم و  .دننک و  یم  فارتعا  دوخ 

رب رارـصا  یـسک  نینچ  اریز  دوش ؛ یمن  هتخورفارب  شتآ  نآ  دراو  زگره  دـنک ، انب  هشیدـنا  لـقعت و  ساـسارب  ار  یگدـنز  یـسک  رگا 
يا هرذ  نآ  ناربهار  قح و  زا  دـنک و  یم  هدافتـسا  رتهب  رتـشیب و  مهف  هب  ندیـسر  يارب  شتاـیح  ماـیا  هظحل  هظحل  زا  درادـن و  یمهفن 

.دنک یمن  لودع 

ینیسح ناوراک  راظتنا  رد 

! میـشکب ارحـص  هب  ار  یگدنز  راب  تسازـس  ما ! هدش  هتـسخ  رهـش  رد  یگدـنز  زا  تفگ : شنادـنزرف  هب  يردـپ  يزور  هک  تسا  لقن 
! دینک رما  امش  هچ  ره  دنتفگ :

دـندرک و مهارف  یمیظع  هلگ  دنتـشاد  هک  یناوارف  تورث  زا  دـندز و  ارحـص  هب  همیخ  دـندرک و  اـهر  ار  رهـش  اـه  نآ  بـیترت ، نیدـب 
دروخ و یمن  ناکت  اج  نآ  زا  هک  ما  هدید  اهرتوس  نآ  يا  همیخ  تفگ : درک و  شنارسپ  هب  ور  ردپ  زور ، کی  .دندش  راک  هب  لوغشم 
دنک و یم  یگدنز  ارحـص  نیا  رد  اهنت  ارچ  تسا و  هلیبق  مادک  زا  تسیک و  همیخ  بحاص  دینیبب  دیورب  .دور  یمن  ییاج  نآ  بحاص 

؟ مینک شلح  ای  میهد  ماجنا  شیارب  هک  دراد  یلکشم  ای  يراک  ایآ 

تقو دنچ  امش  دندیسرپ : وا  زا  .تسا  یتفرعماب  بدااب و  درم  نآ  بحاص  دندید  دنتفر و  اهنت  ۀمیخ  نآ  تمس  هب  ردپ  رما  هب  نادنزرف 
؟ دییاجنیا هک  تسا 

.تسا رتشیب  لاس  هد  تفگ :

ص:162
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؟ دیرادن يراک  ای  دنزرف  نز و  دنتفگ :

.مدمآ اجنیا  هب  اهنت  مدرک و  یضار  دوخ  زا  ار  هناخ  لها  مدرک و  ار  میاهراک  .متشاد  تفگ :

؟ دیرادن یلغش  دندیسرپ :

! تدابع .ارچ  تفگ :

؟ میهد ماجنا  ناتیارب  تسه  يراک  دنتفگ :

! هن تفگ :

؟ دیا هدیزگ  نکسم  ارحص  نیا  رد  امش  ارچ  دندیسرپ :

! تسین رگید  ياج  رد  هک  تسه  يربخ  نابیایب  نیا  رد  تفگ :

؟ يربخ هچ  دنتفگ :

.تسا نابایب  نیا  رد  تسا  ملاع  نیا  رد  هچ  ره  تفگ :

زا شیپ ، اه  لاس  تفگ : درم  .دندیـسرپ  ارجام  زا  .دندوب  هدیدن  يزیچ  كاخ  ریوک و  زج  نابایب  نآ  رد  نوچ  .دـندرک  بجعت  اه  نآ 
نم .دسر  یم  تداهـش  هب  اج  نیا  رد  شتیب  لها  ناردارب و  نارای و  اب  اهیلع ، هللا  مالـس  همطاف ، دـنزرف  يزور  هک  مدینـش  ییوگتـسار 

ار اج  نیا  مسرت  یم  .مشاب  ناشیا  باـکر  رد  منیبب و  ار  زور  نآ  اـت  متـسه  اـج  نیا  نیمه ، يارب  تسا ، يزور  هچ  زور  نآ  مناد  یمن 
! مهدب تسد  زا  ار  راختفا  نیا  مشابن و  اج  نیا  دوعوم  زور  رد  منک و  كرت 

.دشاب شهار  هب  مشچ  نابایب  رد  لاس  هد  دنک و  باختنا  ماما  ناونع  هب  ار  یسک  هچ  دنادب  ناسنا  هک  تسا  تفرعم  جوا  نیا 

تفرگ و شوغآ  رد  ار  وا  مالـسلا ، هیلع  ماما ، .دمآ  ترـضح  دزن  درم  نیا  دیـسر ، البرک  هب  مالـسلا ، هیلع  هللادـبع ، یبا  ناوراک  یتقو 
.تسیرگ (1) یتخس  هب  تسشن  وا  نیلاب  رب  یتقو  ماما  دیسر و  تداهش  هب  نمشد  لوا  هلمح  رد  درم  نیا  زین  اروشاع  حبص 

ص:163

( فلوم  ) .ردص اضر  دیس  هللا  تیآ  موحرم  رثا  نادیهش ، ياوشیپ  يرمک و  هوک  موحرم  رثا  تعاجش ، رصنع  كر : (( . 1 - ) 1
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تفرعم يرادهگن  بسک و  طیارش  - 10

هراشا

ص:167
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نعلو نیرهاطلا ، هلآو  دّمحم  یلع  ّلصو  نیلسرملاو  ءایبنألا  عیمج  یلع  هللا  یّلـصو  نیملاعلا  بر  دمحلا هللا  .میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
.نیعمجا مهئادعا  یلع 

عمج يا  همیخ  رد  ار  دوخ  نارای  تیب و  لها  ءاشع ، برغم و  زامن  زا  دـعب  اروشاـع ، بش  رد  ءادهـشلادیس ، ترـضح  كراـبم  دوجو 
، ینارنخس نیا  رد  ترضح ، .دندروآ  اج  هب  ار  قح  ترضح  دمح  دندوتس و  اه  شیاتـس  نیرتوکین  هب  ار  نابرهم  راگدرورپ  دندرک و 

.دوب مالـسا  ربماـیپ  نآرق و  قیرط  زا  هیهلا  فراـعم  هب  تفرعم  تمعن  اـه  نآ  نیرت  مهم  هک  دندرمـشرب  زین  ار  راـگدرورپ  تمعن  شش 
هک دـندومرف  و  نآرقلا )  انتملع  دـندرب (  مان  هملک  کی  رد  تسا  هدـمآ  نآرق  رد  هک  یفراـعم  میهاـفم و  زا  بش ، نآ  رد  ناـشیا ، (1)

.تسا هدومرف  تمحرم  رفن  ام 72  هب  ملاع  راگدرورپ  ار  نآرق  هب  یهاگآ  تفرعم و 

، اج نیا  زا  .دوب  هدرک  تیانع  ناش  يدوجو  تیفرظ  هعـس و  بساـنت  هب  رفن  نیا 72  زا  کی  ره  هب  دـنوادخ  ار  هیهلا  فراعم  نیا  هتبلا ،
ینادیهش ینعی  دندوب ؛ دیهش  نادهاز  و  دیهش ، نادباع  دیهش ، نافراع  دیهش ، ناملاع  دیهـش ، ناهیقف  رفن  نیا 72  هک  دوش  یم  مولعم 

هعس بسانت  هب  کی  ره  هک  دندوب 

ص:169

هیلع نیـسحلا  عمجف  ص 183 : يروباـشین ، لاـتف  نیظعاولا ، ۀـضور  زین  ص 91 ؛ ج 2 ، دـیفم ، خیـش  داـشرإلا ، تشون .  یپ  (( 1 - ) 1
كاذ ذإ  انأو  مهل ، لوقی  ام  عمسأل  هنم  توندف  : » مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  نیسحلا  نب  یلع  لاق  .ءاسملا  برق  دنع  هباحـصأ  مالـسلا 

نأ یلع  كدـمحأ  ینإ  مهللا  ءارـضلاو ، ءارـسلا  یلع  هدـمحأو  ءاـنثلا ، نـسحأ  هللا  یلع  ینثأ  هباحـصأل : لوـقی  یبأ  تعمـسف  ضیرم ،
«. نیرکاشلا نم  انلعجاف  ةدئفأو ، اراصبأو  اعامسأ  انل  تلعجو  نیدلا ، یف  انتهقفو  نآرقلا  انتملعو  ةوبنلاب  انتمرکأ 
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تـسا ببـس  نیمه  هب  .دندوب  هدش  هتـسارآ  اه  نآ  هب  هدرک و  بسک  هدیمهف و  نآرق  هب  تفرعم  رثارب  ار  اه  شزرا  همه  ناش  يدوجو 
باحصا ترایز  و  دندش ، دیهش  البرک  رد  هک  ترضح  نآ  تیب  لها  ترایز  و  مالـسلا ، هیلع  نیـسح ، ماما  ترـضح  ترایز  نتم  هک 

نیا ءاـشنا  قـیرط  زا  دنتـساوخ  یم  مالـسلا ، مهیلع  همئا ، تقیقح ، رد  .تسا  هیهلا  فراـعم  نیرتـالاو  نیرتـهب و  هدـنراد  رب  رد  ناـشیا 
.دنا هدوب  قیاقح  همه  دلوم  لیاضف و  همه  عماج  رفن  نیا 72  هک  دننامهفب  مدرم  هب  تارایز 

یگدازآ يدازآ و  بتکم  ناراذگناینب 

شا یعقاو  يانعم  هب  يدازآ  دنناوتب  مدرم  نآ  رد  هک  دننک  داجیا  ییاضف  دنزاسب و  خیرات  رد  ار  قیاقح  نیرتابیز  دنتسناوت  ادهـش  نیا 
زا دندوب ، دازآ  یناطیـش  دویق  همه  ایند و  لام  دنب  زا  ناج و  یب  رادناج و  تب  عون  ره  دنب  زا  هک  رفن  نیا 72  .دننک  سمل  كرد و  ار 

هتکن نیا  رد  تقد  .دندرک  لابقتسا   (1) هللاو »  ال  هژاو «  اب  دنک ، جراخ  تقیقح  رادم  زا  ار  اه  نآ  تساوخ  یم  هک  ییاه  قیوشت  همه 
کی ال » ره « رـس  رب  هکلب  مینک ، یمن  لوبق  ار  امـش  تموکح  میریذـپ و  یمن  ار  امـش  گنهرف  ام  دـنا  هتفگن  اهنت  اه  نآ  هک  تساـبیز 

ام اریز  دینکن ، لطعم  ام  نتفیرف  يارب  ار  دوخ  هک  دـنا  هداد  مایپ  دوخ  نانمـشد  هب  ییوگ  دـنا ؛ هدروآ  تسا - هلالج  مسق  هک  هللاو - » »
.میدرگ یمن  رب  قح  زا 

داد الببرک  هگلتق  زا  هیمالعا 

داتسرف ماش  يوس  داجس  بنیز و  اب 

روتسم هیرشن  نآ  رد  دوب  نوخ  هلمج ز  نیا 

.دازآ دوش  تراسا  دیق  زا  رشب  دیاب 

.دشابن يزیچ  ای  یسک  هدنب  ناسنا  هک  تسا  نیا  ملاع  رد  یعقاو  يدازآ  هک  دوب  نیا  دنداهن  انب  دوخ  نوخ  اب  رفن  نیا 72  هک  یگنهرف 
هابتـشا دنا  هدراذگ  مان  يدازآ  ار  یتراسا  فارحنا و  هنوگ  ره  هدودـحم  نیا  زا  جراخ  یناسک  رگا  تسا و  یعقاو  يدازآ  موهفم  نیا 

.دنا هدرک 

ص:170

، کمع ینب  مکح  یلع  لزنا  نکلو  لوقت ، ام  يردـن  ام  ثعـشألا : نب  سیق  هل  لاقف  ص 98 « : ج 2 ، دیفم ، خیـش  داشرإلا ، (( . 1 - ) 1
«. دیبعلا رارف  رفأ  الو  لیلذلا ، ءاطعإ  يدیب  مکیطعأ  هللاو ال  ال  نیسحلا : هل  لاقف  بحت  ام  الإ  كوری  نل  مهنإف 
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شزرااـب هدـنزومآ و  تاـکن  زا  دـش  لدـب  یگدازآ  يدازآ و  گـنهرف  هب  دـندرک و  یفرعم  لـمع  رد  ناراوگرزب  نآ  هک  يا  يدازآ 
: تسا هدروخ  دنویپ  ترضح  هلمج  نیا  اب  هک  تسا  نانآ  هسامح 

(1) امرب .» الا  نیملاظلا  عم  ةایحلا  الو  ةداعس  الا  توملا  يرا  ینا ال  »

.منیب یمن  یتخبدب و  زج  ار  نیملاظ  اب  یگدنز  تداعس و  زج  ار  گرم  نم  انامه 

تسین یشوماخ  گرم 

زاغآ روگ و  یکیرات  رد  نداتفا  ورف  نانآ  رظن  رد  گرم  .دننیب  یم  راک  نایاپ  ار  نآ  دنناد و  یم  يدبا  یـشوماخ  ار  گرم  مدرم  رثکا 
، راگدرورپ هب  نیقی  گنهرف و  رکف و  هشیدـنا و  نآ  ساسارب  ینیـسح ، گنهرف  رد  هک  یلاح  رد  .تسا  تشحو  ییاهنت و  تدـحو و 
رد مه  نآ  دـنا ، هدرکن  انعم  تداعـس  هب  ار  گرم  یبتکم  چـیه  ناـگرزب  میناد  یم  هک  اـجنآ  اـت  .تسا (2) هدـش  یقلت  تداعـس  توم 

.درادـن تداعـس  یتخبـشوخ و  زج  ییاـنعم  چـیه  گرم  هک  تسا  نیا  شا  ینعم  دوـش و  یم  متخ  ّـالا »  » هب هک  يا  هلمج  نینچ  قاـیس 
ترارـش و یتخبدـب و  زج  يزیچ  ایند ، عاتم  زا  رتشیب  عتمت  روظنم  هب  ناطیـش ، ناگدرب  اب  شزاس  گنهرف ، نیا  رد  رگید ، يوس  زا  (3)

هدرک مکاـح  مدرم  رب  یهلا  دـض  ياـه  گـنهرف  هک  يدویق  زا  ناراوگرزب  نآ  هک  تسا  ببـس  نادـب  نیا  .تسا  هدـشن  هتـسناد  یتسپ 
.دندوب دازآ  دندوب 

تسب دوجوملاوه  اب  نامیپ  هک  ره 

نیمزرـس نآ  رد  خـیرات  مدرم  نیرت  فراع  اریز  تسناد ، ناوت  یم  رفن  نیمه 72  ار  خـیرات  نامدرم  نیرت  تماق  تسار  هک  تسا  نیا 
*** .دندوب (4) هدمآ  درگ 

ص:171

: ءالبرک یلإ  هریسم  یف  مالسلا  هیلع  لاقو  ص 224 . ج 3 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم ، زین  ص 245 ؛ ینارح ، لوقعلا ، فحت  (( . 1 - ) 1
نورت الأ  لیبولا ، یعرملاک  شیع  سیسخو  ءانالا  ۀبابصک  ۀبابص  الإ  اهنم  قبی  ملف  اهفورعم ، ربدأو  ترکنتو  تریغت  دق  ایندلا  هذه  نإ  »

عم ةایحلا  الو  ةداعـس  الإ  توملا  يرأ  ینإف ال  اقحم ، هللا  ءاـقل  یف  نمؤملا  بغریل  هنع ، یهاـنتی  ـال  لـطابلا  نأو  هب  لـمعی  ـال  قحلا  نأ 
«. نونایدلا لق  ءالبلاب  اوصحم  اذإف  مهشئاعم  ترد  ام  هنوطوحی  مهتنسلأ  یلع  قعل  نیدلاو  ایندلا  دیبع  سانلا  نإ  .امرب  الإ  نیملاظلا 

َو َنوُهِرا�ک *  ْمُه  ّللا َو 
�

ِه ُْرمَأ  َرَهَظ  ُّقَْحلا َو  َءا�ج  ّتَح 
ی� َرُومُأـْلا  َکـَل  اُوبَّلَق  ُلـْبَق َو  ْنِم  َهَْنتِْفلا  اُوَغَْتبا  ِدََـقل  : » تسا هدـمآ  نآرق  رد  (( . 2 - ) 2

َْکبُِصت ْنِإ  ْمُهْؤُسَت َو  ٌهَنَـسَح  َْکبُِـصت  ْنِإ  ْکلِاب * 
�

َنیِِرفا ٌهَطیِحَُمل  َمَّنَهَج  َّنِإ  اوُطَقَـس َو  ِهَْنتِْفلا  ِیف  �الَأ  یِِّنتْفَت  ِیل َو �ال  ْنَْذئا  ُلوُقَی  ْنَم  ْمُْهنِم 
ِلَّکَوَتَْیلَف ّللا 

�
ِه یَلَع  ا�ن�الْوَم َو  َوُه  ا�َنل  ّللا 

�
ُه َبَتَک  ا�م  ّـالِإ 

�
ا�نَبیُِـصی  َْنل  ْلـُق  َنوُحِرَف *  ْمُه  اْوَّلَوَتَی َو  ُلـْبَق َو  ْنِم  ـا�نَْرمَأ  ا�نْذَـخَأ  ْدَـق  اُولوُقَی  ٌهَبیِـصُم 

ّنِإ
�
ا اوُصَّبَرَتَف  ا�نیِْدیَِأب  ْوَأ  ِهِْدنِع  ْنِم  ٍبا�ذَِـعب  ّللا 

�
ُه ُمُکَبیُِـصی  ْنَأ  ْمُِکب  ُصَّبَرَتَن  ُنَْحن  ِْنیَیَنْـسُْحلا َو  يَدْـحِإ  ّالِإ 

�
ا�ِنب  َنوُصَّبََرت  ْلَه  ُْلق  َنُونِمْؤُْملا * 

ْمُهَّنَأ ّالِإ 
�

ْمُُهتا�قَفَن  ْمُْهنِم  َلَبُْقت  ْنَأ  ْمُهَعَنَم  ا�م  َو  َنیِقِـسا�ف *  ًامْوَق  ُْمْتنُک  ْمُکَّنِإ  ْمُْکنِم  َلَّبَقَُتی  َْنل  ًاهْرَک  ْوَأ  ًاعْوَط  اوُقِْفنَأ  ُْلق  َنوُصِّبَرَتُم *  ْمُکَعَم 
ا�مَّنِإ ْمُهُد�الْوَأ  ْمُُهلا�ْومَأ َو �ال  َْکبِْجُعت  �الَف  َنوُهِرا�ک *  ْمُه  ّالِإ َو 

�
َنوُقِْفُنی  �یلا�سُک َو �ال  ْمُه  ّالِإ َو 

�
َه�الَّصلا  َنُوتْأَی  ِِهلوُسَِرب َو �ال  ّللاـِب َو 

�
ِه اوُرَفَک 

ٌمْوَق ْمُهَّنِک�ل  ْمُْکنِم َو  ْمُه  ا�م  ْمُْکنَِمل َو  ْمُهَّنِإ  ّللِاب 
�

ِه َنوُِفلْحَی  َو  َنوُِرفا�ک *  ْمُه  ْمُهُـسُْفنَأ َو  َقَهَْزت  ا�ْینُّدـلا َو  ِها�یَْحلا  ِیف  اـ�ِهب  ْمَُهبِّذَُـعِیل  ّللا 
�

ُه ُدـیُِری 
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ا�ْهنِم اوُطْعُأ  ْنِإَـف  ِتـا�قَدَّصلا  ِیف  َكُزِْملَی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  َنوُحَمْجَی *  ْمُه  ِْهَیلِإ َو  اْوَّلََول  ًالَخَّدـُم  ْوَأ  ٍتا�رـا�غَم  ْوَأ  ًأَْـجلَم  َنوُدِـجَی  َْول  َنُوقَْرفَی * 
ِِهلْـضَف َو ْنِم  ّللا 

�
ُه اَنِیتُْؤیَـس  ّللا 

�
ُه اَُنبْـسَح  اُولا�ق  ُُهلوُسَر َو  ّللا َو 

�
ُه ُمُها�تآ  ـا�م  اوُضَر  ْمُهَّنَأ  َْول  َو  َنوُطَخْـسَی *  ْمُه  ا�ذِإ  اـ�ْهنِم  اْوَطُْعی  َْمل  ْنِإ  اوُضَر َو 

تاداقتعا یف  ص 380 : ج 5 ، يزیوح ، خیش  نیلقثلا ، رون  ریسفت  میراد : زین  تایاور  رد  . 59 - 48 هبوت ، َنُوبِغا�ر . »  ّللا 
�

ِه َیلِإ  ّنِإ 
�
ا ُُهلوُسَر 

دویق کفو  ۀلمق  ۀخـسو  بایث  عزنک  نمؤملل  توملا  :» لاق توملا ؟ ام  مالـسلا : امهیلع  نیـسحلا  نب  یلعل  لیق  هر )  ) قودصلل ۀـیمامالا 
نع لقنلاو  ةرخاف  بایث  علخک  رفاکللو  لزانملا ، سنآو  بکارملا  أطواو  .حـیاور  اهبیطأو  بایثلا  رخفاـب  لادبتـسالا  و  ۀـلیقث ، لـالغأو 

« . باذعلا مظعأو  لزانملا  شحوأو  اهنشخأو ، بایثلا  خسوأب  لادبتسالاو  ۀسینأ  لزانم 
ص 827: یـسوط ، خیـش  دـجهتملا ، حابـصم  تسا : هدـمآ  گنهرف  نیا  زا  يرگید  ياه  هولج  ترـضح  ياعد  نیرخآ  رد  (( . 3 - ) 3

قداص ۀـمحرلا  بیرق  ءاشت  ام  یلع  رداق  ءایربکلا  ضیرع  قئالخلا  نع  ینغ  لاـحملا  دـیدش  توربجلا  میظع  ناـکملا  یلاـعتم  مهللا  »
ام كردـمو  تدرأ  ام  یلع  رداق  کیلإ  بات  نمل  ۀـبوتلا  لباق  تقلخ  امب  طـیحم  تیعد  اذإ  بیرق  ءـالبلا  نسح  ۀـمعنلا  غباـس  دـعولا 

ابورکم کیلإ  یکبأو  اـفئاخ  کـیلإ  عزفأو  اریقف  کـیلإ  بغرأو  اـجاتحم  كوعدأ  ترکذ ، اذإ  روکذو  ترکـش  اذإ  روکـشو  تبلط 
ةرتع نحنو  انولتقو ، انب  اوردغو  انولذخو  انوعدخو  انورغ  مهنإف  انموق  نیبو  اننیب  مکحأ  ایفاک ، کیلع  لکوتأو  افیعـض  کب  نیعتـسأو 

کتمحرب اجرخمو  اجرف  انرمأ  نم  انل  لعجاف  کیحو ، یلع  هتنمتئاو  ۀلاسرلاب  هتیفطـصا  يذلا  هللا  دبع  نب  دمحم  کبیبح  دلوو  کیبن 
!«. نیمحارلا محرأ  ای 

: لاقف ابیطخ ، هباحصأ  یف  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  ماقف  ص 220 : قودـص ، خیـش  یلامألا ، تسا : ماما  شیامرف  نیا  هب  هراشا  (( . 4 - ) 4
، نورت دق  ام  یب  لزن  دقو  یباحـصأ ، نم  ریخ  مه  اباحـصأ  الو  یتیب ، لهأ  نم  رهطأ  الو  یکزأ  الو  ربأ  تیب  لهأ  فرعأ  ینإ ال  مهللا  »

یف اوقرفتو  المج ، هوذـختاف  مکیـشغ  دـق  لیللا  اذـهو  ۀـمذ ، مکیلع  یل  الو  ۀـعیب ، مکقاـنعأ  یف  یل  تسیل  یتعیب ، نم  لـح  یف  متنأو 
«. يریغ بلط  نع  اولهذل  یب  اورفظ  ولو  یننوبلطی ، امنإ  موقلا  نإف  هداوس ،
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دوب تفرعم  لصاح  البرک 

: دندومرف نیدباعلا  نیز  ماما  لقن  هب  بش  نآ  رد  مالسلا ، هیلع  نیسح ، ماما 

یف انتهقفو  نآرقلا  انتملعو  ةوبنلاب  انتمرکأ  نأ  یلع  كدمحأ  ینإ  مهللا  ءارـضلاو ، ءارـسلا  یلع  هدمحأو  ءانثلا ، نسحأ  هللا  یلع  ینثأ  »
«. نیرکاشلا نم  انلعجاف  ةدئفأو ، اراصبأو  اعامسأ  انل  تلعجو  نیدلا ،

ساپـس ار  ادـخ  تمعن  شـش  يارب  مه  و  هدروآ ، اج  هب  ار  وا  دـمح  مه  هتفگ ، اـنث  ار  دـنوادخ  مه  ترـضح  تسادـیپ  هک  ناـنچ  مه 
دوخ ياج  رد  ار  زیچ  همه  شناراـی  وا و  هک  دوب  یتفرعم  نینچ  ياـضف  رد  .تسا  نآرق  هب  تفرعم  ملع و  اـه  نآ  زا  یکی  هک  هدرازگ 

هب دنتخانـش و  قح  نیع  ار  رباربان  گنج  نآ  يرادـیب  ییانیب و  تریـصب و  ینیب و  قح  اب  و  دـندرک ، یگدـنز  ساسا  نامه  رب  دـندید ،
.دنداد نت  تداهش 

تفرعم يانعم 

روط هب  ناـسنا  ناـهج و  هب  تبـسن  ار  ناشهاگدـید  ناـنآ ، دزن  رد  تفرعم  ياـنعم  مهف  زا  سپ  میورب و  تفرعم  لـها  غارـس  هب  لاـح ،
.مینک یسررب  رصتخم 

دنا هتـسناد  زیچ  دنچ  زمر  ففخم و  ...و - صعیهک  صملا ، ملا ، رلا ، دـننام  نآرق  هعطقم  فورح  دـننام  ار  تفرعم  هملک  تفرعم  لها 
ینعی میم  و  لـیئربج ، ینعی  مـال  .هللا  ینعی  فلا  دـنا : هتفگ  نآ  لـیوات  رد  هک  ملا  دـننام  دراد ؛ یتقیقح  هب  هراـشا  نآ  زا  یفرح  ره  هک 

.ادخ (1) لوسر  كرابم  دوجو 

میم موهفم 

ار اه  شزرا  تذل  دربب و  وکین  هرهب  ملاع  نیا  زا  دـنگ و  روبع  ایند  زا  دـهاوخ  یم  یـسک  رگا  ینعی  .دراد  سفن » تقم   » هب هراشا  میم 
دوخ سفن  اب  دنک و  تکرش  سفن  تقم  نادیم  رد  هللا  لیبس  یف  نادهاجم  دننام  دیاب  دشچب ،

ص:172

نآ ریغ  تفریذـپ و  دـیاب  ار  دـنا  هدومرف  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  هک  يا  یناعم  طقف  نآرق  هعطقم  فورح  دروم  رد  هتبلا ، (( . 1 - ) 1
هنأ ثیدح  یف  مالسلا  هیلع  مئاقلا  ۀجحلا  نع  لامکإلا  یف  صعیهک  : » ص 272 ج 3 ، یناشاک ، ضیف  یفاصلا ، ریسفتلا  .درادن  تیجح 
نأ کلذو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  یلع  اهـصق  مث  اهیلع  ایرکز  هدبع  هللا  علطا  بیغلا  ءابنأ  نم  فورحلا  هذه  لاقف  اهلیوأت  نم  لئس 

نـسحلاو ۀـمطافو  ایلعو  ادـمحم  رکذ  اذإ  ایرکز  ناکف  اهایإ  هملعف  لیئربج  هیلع  هللا  طبهاف  ۀـسمخلا  ءامـسأ  هملعی  نأ  هبر  لأس  ایرکز 
ام یهلإ  موی  تاذ  لاقف  ةرهبلا  هیلع  تعقوو  ةربعلا  هتقنخ  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  رکذ  اذإو  هبرک  یلجناو  همه  هنع  يرـس  مالـسلا  مهیلع 

كرابت هأبنأف  یترفز  روثتو  ینیع  عمدت  مالسلا  هیلع  نیسحلا  ترکذ  اذإو  یمومه  نم  مهئامـسأب  تیلـست  مهنم  اعبرأ  ترکذ  اذإ  یلاب 
نیعلاو مالسلا  هیلع  نیسحلا  ملاظ  وهو  هللا  هنعل  دیزی  ءایلاو  ةرتعلا  كاله  ءاهلاو  البرک  مسا  فاکلاف  صعیهک  لاقف  هتصق  نع  یلاعتو 

لبقأو هیلع  لوخدـلا  نم  سانلا  اهیف  عنمو  مایأ  ۀـثالث  هدجـسم  قرافی  مل  مالـسلا  هیلع  ایرکز  کلذـب  عمـس  املف  هربص  داصلاو  هشطع 
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امهیلع ۀمطافو  ایلع  سبلتأ  یهلإ  هئانفب  ۀیزرلا  هذه  يولب  لزنتأ  هدـلوب  کقلخ  ریخ  عجفتأ  یهلإ  هتبدـن  تناکو  بیحنلاو  ءاکبلا  یلع 
ربکلا دـنع  ینیع  هب  رقت  ادـلو  ینقزرا  یهلإ  لوقی  ناک  مث  امهتحاسب  ۀـعیجفلا  هذـه  برک  لـحتأ  یهلإ  ۀبیـصملا  هذـه  باـیث  مالـسلا 

هللا یلص  ادمحم  عجفت  امک  هب  ینعجفا  مث  هبحب  ینتفاف  هینتقزر  اذإف  مالسلا  هیلع  نیسحلا  لحم  ینم  هلحم  لعجاو  ایـصو  اثراو  هلعجاو 
هیلع نیـسحلا  لمحو  رهـشأ  ۀتـس  مالـسلا  هیلع  ییحی  لمح  ناـکو  هب  هعجفو  مالـسلا  هیلع  ییحی  هللا  هقزرف  هدـلوب  کـبیبح  هلآو  هیلع 
اماو ۀعطقم ، هللا  ءامـسأ  هذه  : » لاق مالـسلا  هیلع  هللا  دبع  یبأ  ص320 : ج 3 ، يزیوح ، خیش  نیلقثلا ، رون  ریـسفت  زین  کلذک .» مالـسلا 

«. یلاعتو كرابت  هسفن  فصو  امک  وهو  ماظعلا ، يدایألا  وذ  قداصلا  ملاعلا  يداهلا  یفاکلا  وه  هللا  لاق : صعیهک » : » هلوق
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دور یمن  شیپ  زگره  دنام و  یم  تسس  لسک و  دنک ، یلبنت  هار  نیا  رد  دشابن و  ریگرد  دوخ  سفن  اب  یـسک  رگا  اریز  دشاب ؛ ریگرد 
داتسیا دبلط  یم  وا  زا  یهلا  ياه  شزا  فالخ  رب  ناسنا  نورد  هک  هچنآ  لباقم  رد  دیاب  سپ ، .دوش  یم  طلسم  وا  رب  سفن  ماجنارس ، و 

.درک بوکرس  ار  هناجوجل  يراکبلط  نیا  و 

تفرعم ملع و  زا  درادن و  یتمدخ  ریخ و  راک  چـیه  ماجنا  تدابع و  چـیه  هب  لیم  هک  تسا  یناویح  سفن  اب  ییور  رد  ور  سفن  تقم 
هرگ هسیک  ود  هب  شیاه  هتساوخ  فلز  هدوب و  همانرب  ود  رد  زکرمتم  سفن  نیا  لیم  هک  دنک  یم  حیرـصت  دیجم  نآرق  .تسا  نازیرگ 
یم ناشن  وا  هب  ار  هار  مه  دهد و  یم  ار  سفن  اب  هزرابم  تردق  مه  ناسنا  هب  تفرعم  .توهش (1) يرگید  هدعم و  یکی  تسا : هدروخ 
لیم نیا  لباقم  رد  .دنک  ادیپ  قوس  اه  نآ  بناج  هب  اه  شزرا  ییابیز  ندید  اب  ات  دنایامن  یم  ناسنا  هب  ار  اه  شزرا  تفرعم  .دهد (2) 

.درک زاغآ  ار  ربکا  داهج  داتسیا و  اه  نآ  ربارب  رد  دیاب  هک  دراد  رارق  توهش  مکش و  هب  لیم  اه ، شزرا  هب 

نیع موهفم 

زور ره  دسانشب و  ار  دوخ  دوبعم  قلاخ و  کلام و  هک  دشاب  نیا  یپ  رد  دیاب  تفرعم  بلاط  .دراد  بر » نافرع   » هب هراشا  تفرعم  نیع 
یناسفن ياهاوه  اب  هزرابم  تخانـش و  نیا  ندروآ  تسد  هب  يارب  هک  یمدـق  مرکا ، ربمغیپ  هدومرف  هب  .دـهد  شرتسگ  ار  تخانـش  نیا 

ترخآ رد  سک  ره  سپ ، .درب (3)  یم  تشهب  يوس  هب  ار  ناسنا  هک  تساه  مدق  نیمه  تسا و  رترب  یتسه  همه  زا  دوش  یم  هتشادرب 
.تسا هدیسر  دصقم  هب  هتفر و  اه  مدق  نیمه  اب  ار  هار  دسرب  يونعم  لزانم  هب  ای  دورب  تشهب  هب 

ص:173

ُرا�ْهنَْألا َو اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ّنَج 
�
ٍتا ِتا�ِحلا�ّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  ُلِخُْدی  ّللا 

�
َه َّنِإ  : » دمحم هروس  زا  هیآ 12  هب  تسا  هراشا  (( . 1 - ) 1

 « . ْمَُهل ًيْوثَم  ّنلا 
�
ُرا ُما�ْعنَْألا َو  ُلُکَْأت  ا�مَک  َنُولُکْأَی  َنوُعَّتَمَتَی َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا 

نم ام  لیمک  ای  : » ص 171 ینارح ، هبعـش  نبا  لوقعلا ، فحت  میناوخ : یم  لیمک  هب  شرافـس  رد  نانمومریما  زا  یتیاور  رد  (( . 2 - ) 2
«. ۀفرعم یلإ  اهیف  جاتحم  تنأو  الإ  ۀکرح 

 « . �يوْأَْملا َیِه  َهَّنَْجلا  َّنِإَف  �يوَْهلا *  ِنَع  َسْفَّنلا  یَهَن  ِهِّبَر َو  َما�قَم  َفا�خ  ْنَم  ا�ّمَأ  َو  : » 41  - 40 تاعزان ، هب : تسا  هراشا  (( . 3 - ) 3
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؟  یتخومآ هک  زا  بدا 

همه نیا  هب  ندوب  هتسارآ  اب  ناشیا  دیسر  مرظن  هب  .مدید  ار  يداهتجالا  بیرق  هدناوخ و  سرد  كاپ و  درف  اهرهـش  زا  یکی  رد  يزور 
یم هک  نیا  اـب  ناـشیا  .مدرک  لاوس  ناـشیا  هداوناـخ  زا  هک  دوب  نیا  .تسا  هدوـب  اوـقت  دـهز و  ملع و  لـها  ینادـناخ  زا  اـمتح  شزرا 

زابرامق و يا  هداوناخ  زا  .هن  تفگ : دیتسه ؟ ملع  لها  يا  هداوناخ  زا  ایآ  مدیـسرپ : هک  نم  لاوس  خساپ  رد  دهدن  ارم  باوج  تسناوت 
، هجیتن رد  متساوخ و  ار  اه  نیا  متساوخن و  ار  اه  نآ  تفگ : دیدیسر ؟ تاماقم  نیا  هب  دش  هچ  سپ  متفگ : نید ! یب  روخ و  بورـشم 

.مداتفا هار  اه  نیا  لابند 

: دومرف هک  مداتفا  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  مرکا ، ربمغیپ  شیامرف  نیا  دای  زور ، نآ 

(1) دجو .» ّدج  بلط و  نم  »

.دسر (2) یم  نآ  هب  دشوکب  نآ  هب  ندیسر  يارب  دشاب و  يزیچ  بلاط  هک  یسک 

ناملسم شیشک  تیاکح 

شیپ مالسالا  رجف  قداص  خیش  جاح  نیملسملاو  مالـسالا  تجح  بانج  .دنک  یم  ادیپ  ار  نآ  دشاب  تقیقح  یپ  رد  هک  یـسک  يرآ ،
نس لاس  دودح 100  هک  مداتسا  زا  هک  دیسر  منهذ  هب  راب  کی  دیوگ : یم  ناشیا  .دوب  هیمورا  رد  ییاسیلک  یناحور  ندش  ناملسم  زا 

دیدـش ثعاب  دـیراد و  يدایز  قح  نم  ندرگ  هب  امـش  متفگ : متفر و  شلزنم  هب  بورغ  زور  کـی  هک  دوب  نیا  .مسرپب  یلاوس  تشاد 
اعقاو امـش ، رظن  هب  متفگ : سرپب ! تفگ : دـیهدب ! باوج  هناقداص  ارم  لاوس  کی  مهاوخ  یم  اـما  موش ، شیـشک  مناوخب و  سرد  نم 

دیا و هدرک  رمع  لاس  امـش 100  لاح ، ره  هب  تسا ؟ لطاب  هدمآ  نید  هچ  ره  ام  زا  دعب  هدرک و  ادیپ  همتاخ  ام  هب  قح  تسام و  اب  قح 
.مراد کش  زونه  متسه و  دیدرت  رد  نم  اما  دیا ، هدیسر  هراب  نیا  رد  نیقی  هب 

ص:174

ج ینولجع ، ءافخلا ، فشک  ص 401 ؛ ج 1 ، یبرع ، نبا  ریسفت  زین  ص 334؛ ج 19 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرـش  (( . 1 - ) 1
(. دنا هدرکن  هراشا  نآ  يوار  هب  مادک  چیه  اما  . ) ص 243 ، 2

«. هضعب وأ  هلان  ائیش  بلط  نم  : » تمکح 386 هغالبلا ، جهن  تیاور : نیا  هباشم  (( . 2 - ) 2
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رد دعب  درادن و  لوبق  ار  تمایق  هک  یسک  .تسا  دنمشزرا  رایسب  اه  کش  یـضعب  هک  تسا  يرورـض  اج  نیا  رد  بلطم  نیا  حیـضوت 
وا زا  دورب و  یهاگآ  ناـسنا  دزن  دوش  یم  روبجم  ماجنارـس  درادـن ، اـی  دراد  دوجو  تماـیق  هرخـالاب  هک  دـنک  یم  کـش  دوخ  هدـیقع 

.دور یم  وا  رد  ندش  هاگآ  هب  دیما  تهج ، نیا  زا  .دهدب  ار  شخساپ  لالدتسا  لیلد و  اب  هک  دهاوخب 

لدـب مناد  یم  هب  ار  اه  مناد  یمن  دـننک و  تسه  هب  لیدـبت  ار  ناش  يداقتعا  ياه  تسین  اه  ناسنا  دراد  هقالع  مه  لاـعتم  راـگدرورپ 
.دنزاس

***

هک يزیچ  تفگ : داد و  نم  هب  يدیلک  دعب ، .میوگ  یمن  یهافش  ار  نآ  یلو  مراد ، تفگ : دیرادن ؟ یباوج  متفگ : .دادن  یباوج  داتسا 
مقاتا يوتـسپ  قودنـص  رد  .مهدب  ناشن  وت  هب  هک  هداتفا  مبلق  هب  اما  ما ، هدادـن  ناشن  یـسک  هب  لاح  هب  ات  ار  مهدـب  تناشن  مهاوخ  یم 

! روایب ار  نآ  .هدش  هتشون  ناویح  تسوپ  يور  هک  مالسا  ربمغیپ  روهظ  زا  شیپ  هب  قلعتم  تسه  یباتک 

دوخ نامز  هب  کیدزن  لیجنا  تفگ : تسیچ ؟ نیا  متفگ : ناوخب ! تفگ : درک و  زاب  ار  باتک  زا  يا  هحفـص  داتـسا  .مدروآ  ار  باـتک 
هک دـیآ  یم  يرگید  ربمایپ  حیـسم  زا  سپ  هکلب  دـنک ، یمن  ادـیپ  همتاخ  حیـسم  هب  نید  راک  هتفگ  لـیجنا  نیا  رد  ادـخ  .تسا  حیـسم 
دنک یم  لقن  ار  بلطم  نیمه  حیسم  لوق  زا  دنوادخ  زین  ناناملسم  نآرق  رد  .تسا  دمحا  یبرع  هب  نآ  همجرت  هک  تساطیلقراف  شمان 

: دیامرف یم  و 

يِدـَْعب ْنِم  ِیتْأَی  ٍلوُسَِرب  ًارِّشَبُم  ِها�رْوَّتلا َو  َنِم  َّيَدَـی  َْنَیب  ا�ِمل  ًاقِّدَـصُم  ْمُْکَیلِإ  ّللا 
�

ِه ُلوُسَر  یِّنِإ  َلِیئا�رْـسِإ  ِیَنب  ا�ی  َمَیْرَم  ُْنبا  یَـسیِع  َلا�ق  ْذِإ  «َو 
(1) ٌنِیبُم .»  ٌرْحِس  ا�ذ�ه  اُولا�ق  نِّیَْبلِاب 

ِتا� ْمُهَءا�ج  ا�ّمَلَف  .ُدَمْحَأ  ُهُمْسا 

شیپ هک  ار  تاروت  میامش ، يوس  هب  ادخ  هداتسرف  نم  نیقی  هب  لیئارسا ! ینب  يا  تفگ : میرم  رسپ  یـسیع  هک  ار  یماگنه  نک ] دای   ] و
هدژم تسا  دمحا »  » شمان دیآ و  یم  نم  زا  دعب  هک  يربمایپ  هب  منک و  یم  قیدصت  هدوب  نم  زا 

ص:175

.6 فص ، (( . 1 - ) 1
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!! راکشآ تسا  ییوداج  نیا  دنتفگ :  دروآ ، نانآ  يارب  نشور  لیالد  دمحا ]  ] هک یماگنه  سپ  .مهد  یم 

.تسا مالسا  ربمغیپ  اب  قح  حیسم  زا  دعب  هکلب  هدشن ، مامت  ام  هب  قح  هک  میریگ  یم  هجیتن 

یم ار  بلطم  نیا  رگا  هک  نیا  مود  و  مدیـسرت ، یم  هک  نیا  لوا  تفگ : دـیدرکن ؟ مالعا  ار  عوضوم  نیا  لاـح  هب  اـت  ارچ  سپ  متفگ :
! ورب نید  نیا  لابند  هدب و  ماجنا  ار  تسرد  راک  وت  همه ، نیا  اب  .مدوبن (1)  سیئر  رگید  مداد و  یم  تسدزا  ار  منان  متفگ 

: دیسرپ دمآ و  رد  تشپ  دهتجم  .مدز  رد  متفر و  يا  هیمورا  دهتجم  نسح  ازریم  جاح  هناخ  هب  بش  همین  مدمآ و  نوریب  داتسا  هناخ  زا 
یقافتا هچ  دیسرپ : دعب  .درک  توعد  لخاد  هب  ارم  تخانـش و  ارم  درک و  زاب  ار  رد  ناشیا  داوساب ! یحیـسم  رفن  کی  متفگ : تیـسک ؟

ناملـسم بش  نآ  زا  دـعب  و  نک ! ناملـسم  ارم  .موش  جراخ  تینارـصن  نید  زا  منک و  ضوع  ار  میاه  سابل  مهاوخ  یم  متفگ : هداتفا ؟
هتشون وا  .دش  یمالـسا  نادهتجم  زا  دناوخ و  سرد  تفر و  یهلا  فراعم  بسک  لابند  هب  ندروآ ، مالـسا  زا  دعب  درم ، نیا  .مدش (2)

عناق ناشخساپ  زا  متـشاذگ  یم  نایم  رد  ار  اه  نآ  يدهتجم  ره  اب  هک  مدروخرب  یملع  لکـشم  هب 15  یهلا  فراـعم  رد  نم  هک  تسا 
! مور یم  البرک  هب  یملع  تالکشم  یخرب  لح  يارب  متفگ : ما  هداوناخ  هب  مدرک و  ایهم  ار  رفس  بابـسا  يزور  ماجنارـس ، .مدش  یمن 

هزات نامهیم  نم  ناج ! نیسح  مدرک : ضرع  ناشیا  هب  باطخ  متفر و  مالسلا ، هیلع  نیسحلا ، هللادبع  یبا  ترضح  ترایز  هب  البرک  رد 
فطل .تسا  هدوشگ  امـش  دزن  مه  تفرعم  باوبا  همه  .ما  هدـمآ  لاح  اما  مدوب ، هبیرغ  امـش  اب  یحیـسم و  ار  مرمع  لاس  لهچ  .مدراو 

! دینک لح  ارم  تالکشم  هدرک و 

ص:176

نب دیزی  نع  رـشعم  یبأ  نع  دـمحم  نب  یلع  انربخأ  تسا : هدـمآ  ص 164  ج 1 ، دعـس ، نب  دـمحم  يربکلا ، تاقبطلا  رد  (( . 1 - ) 1
، دوهی رشعم  ای  مهنصح : یف  ملسو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  لزن  نیح  ۀظیرق  ینبل  لاق  دسأ  نب  بعک  نأ  امهریغو  رمع  نب  مصاعو  نامور 

مکنأو یـسیع  هب  رـشب  يذـلا  هنأو  بتکلا  یف  هنودـجت  متنک  يذـلا  هنأو  لسرم  یبن  هنأ  مکل  نیبت  دـقو  یبنلا  هنل  هللاوف  لجرلا  اوعباـت 
نع قاحـسإ  نب  دمحم  نع  دهاجم  نب  یلع  نع  دمحم  نب  یلع  انربخأ  .ةاروتلا -  مکح  قرافن  نکلو ال  هب  وه  اولاق : .هتفـص  نوفرعتل 

.مکملعأ یلا  اوجرخأ  لاقف : ساردـملا  تیب  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یتأ  لاـق  ةریره  یبأ  نع  عیطم  نب  هللادـبع  یلوم  ملاـس 
يولسلاو نملا  نم  مهمعطأو  مهیلع  هب  هللا  معنأ  امبو  هنیدب  هدشانف  ملسو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  هب  الخف  .ایروص  نب  هللا  دبع  اولاقف :

ةاروتلا یف  نیبـمل  کـتعنو  کتفـص  ناو  فرعأ  اـم  نوفرعیل  موقلا  ناو  معن  مهللا  لاـق : هللا ؟ لوسر  ینأ  ملعتأ  ماـمغلا  نم  هب  مهللظو 
.ملسأف .اوملسیو  كوعبتی  نأ  یسعو  یموق  فالخ  هرکأ  لاق : تنأ ؟ کعنمی  امف  لاق : .كودسح  مهنکلو 

ام هناخ  هب  شیشک  نیا  هک  مدوب  هلاس  تفگ 17 16  یم  هک  یـسک  زا  لوا ، منک : یم  لقن  عبنم  ود  زا  ار  تیاـکح  نیا  نم  (( . 2 - ) 2
رد تفگ  ار  ناتـساد  نیا  نم  يارب  هک  يراوـگرزب  درف  .مداد  شوـگ  نـم  درک و  فـیرعت  ار  ناتـساد  نـیا  مردـپ  يارب  وا  دـمآ ,  یم 

هلاس وا 75  متشاد و  لاس  دوب و 20  مق  رد  ما  یگبلط  لئاوا  نم  درک  فیرعت  نم  يارب  هک  یتقو  نآ  .و  تشاد  لزنم  ناسارخ  ناـبایخ 
تفگ داد و  نم  هب  شا  هناخ  رد  شیپ  لاس  ار 35  اه  هتشون  نآ  یهلا  درم  کی  هک  صخش  نیا  دوخ  ياه  هتـشون  يور  زا  مود ، .دوب 

( فلوم  ) .تسا يا  هیمورا  شیشک  نآ  لام  نیا  هک 
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ارم لکشم  ره 15  خـساپ  هک  مدـید  باوـخ  رد  ار  نیـسحلا  هللادـبع  یبا  بش  .مدرک  هیرگ  یلیخ  مدـمآ  نوریب  هک  مرح  زا  زور ، نآ 
.دنداد

.تسا ندوب  تقیقح  یپ  رد  تفرعم و  بسک  یعقاو  موهفم  نیا 

ءار موهفم 

.تسا ندوب » ادخ  ياضر  هب  یضار   » يانعم هب  تفرعم  ءار 

ءاف موهفم 

یم شرافس  نادب  زین  نآرق  هک  دنک  رارف  ادخ  يوس  هب  تسادخ  ریغ  هچ  ره  زا  ناسنا  ینعی  .تسا  هللا » یلا  ّرفلا   » يانعم هب  تفرعم  ءاف 
: دنک

(1) ّللا .» 
�

ِه َیلِإ  اوُّرِفَف  »

.دیزیرگب ادخ  يوس  هب  سپ 

ءات موهفم 

ادـخ هب  ار  شزیچ  همه  دوخ و  هک  دـسرب  تفرعم  زا  يا  هجرد  هب  ناـسنا  ینعی  .تسا  هللا » یلا  رمـالا  ضیوـفت   » ياـنعم هب  تفرعم  ءاـت 
.دنک راذگاو 

تفرعم يرادهگن  بسک و  طیارش 

هراشا

نیا تفرعم  بسک  طرـش  لوا  .دراد  یمزاول  یطیارـش و  تفرعم  يرادهگن  بسک و  هک  دـنادب  دـیاب  تسا  تفرعم  یپ  رد  هک  یـسک 
میرک نآرق  .دوش  یمن  لصاح  یتفرعم  دهج  دج و  شالت و  نودب  دروآ و  تسد  هب  ناوارف  ششوک  شالت و  اب  دیاب  ار  نآ  هک  تسا 

: دیامرف یم  تفرعم  يوجتسج  مدع  رد  مدرم  شنزرس  ماقم  رد 

ْمُهَّلََعل ْمِْهَیلِإ  اوُعَجَر  ا�ذِإ  ْمُهَمْوَق  اوُرِذـُْنِیل  ِنیِّدـلا َو  ِیف  اوُهَّقَفَتَِیل  ٌهَِفئا�ط  ْمُْهنِم  ٍهَقِْرف  ِّلُک  ْنِم  َرَفَن  ْوَلَف �ال  ًهَّفاَـک  اوُرِْفنَِیل  َنُونِمْؤُْملا  َناـ�ک  ـا�م  «َو 
(2) َنوُرَذْحَی .» 

ره زا  ارچ  دنور ؛ نوریب  داهج ] يوس  هب   ] یگمه هک  دزسن  ار  نانمؤم  و 

ص:177
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 « . ٌنِیبُم ٌریِذَن  ُْهنِم  ْمَُکل  یِّنِإ  ّللا 
�

ِه َیلِإ  اوُّرِفَف  ( » دیامرف یم  شموق  هب  حون  ترضح  : ) 50 تایراذ ، (( . 1 - ) 1
.122 هبوت ، (( . 2 - ) 2
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، دنتـشگزاب نانآ  يوس  هب  هک  یماگنه  ار  دوخ  موق  دـنبای و  یهاگآ  نید  رد  ات  دـننک  یمن  چوک  ربمایپ ] يوس  هب   ] یهورگ یتعیمج ،
.دنزیهرپب وا ] باذع  ادخ و  اب  تفلاخم  زا   ] هک دشاب  دنهد ، میب 

كدنا دیباوخب و  دیروخب و  تاناویح  رگید  لثم  ات  ما  هدروآ  ایند  نیا  هب  ار  امـش  نم  رگم  دـیور ؟ یمن  تفرعم  لابند  هچ  يارب  ینعی 
نیا هرابرد  نیرسفم  مومع  هک  تسور  نیا  زا  .دینک  بسک  تفرعم  هک  دوب  نیا  امـش  ندروآ  ایند  هب  زا  فده  دیریمب ؟ دیربب و  یتذل 

: دنا هتفگ  هیآ 

(1) ِنوُُدبْعَِیل .»  ّالِإ 
�

َْسنِْإلا  َّنِْجلا َو  ُْتقَلَخ  ا�م  «َو 

.میدیرفاین دنتسرپب  ارم  هک  نیا  يارب  زج  ار  سنا  نج و  و 

تفرعم تدابع و  نایم  هطبار  .تسا  هدوب  تفرعم  بسک  فده  هب  سنا  نج و  تقلخ  ینعی  (2) تسا ؛ نوفرعیل »  » يانعم هب  نودبعیل » »
تفرعم لاـمک  رد  هک  نآ  اـب  زین ، مرکا  ربماـیپ  هکنیا  وگ  .دوش  یمن  لـصاح  تفرعم  بسک  نودـب  راـگدرورپ  تداـبع  هک  تسا  نیا 

: دندومرف یم  هناعضاخ  دندوب ،

(3) کتفرعم .»  قح  كانفرع  ام  کتدابع و  قح  كاندبع  ام  »

.میتخانشن ار  وت  دوب  وت  راوازس  هک  نانچ  میدرکن و  تتدابع  دوب  وت  هتسیاش  هک  نانچ  نآ  ام 

.دریگب (4) رارق  ناسنا  رد  ییاناد  مهف و  ییانیب و  ملع و  دیآ و  دیدپ  ناسنا  رد  تیفرظ  نیا  ات  دوب  تفرعم  یپ  رد  دیاب  سپ ،

لمع مود : طرش 

هب ار  اه  هتـسناد  دـیاب  هکلب  دـشاب ، اهنت  ِملع  تفرعم  دـیابن  ینعی  دزاس ؛ یلمع  دوخ  نطاب  حراوج و  اضعا و  اب  ار  تفرعم  دـیاب  ناـسنا 
.تشاذگ (5) ارجا 

لمع رد  صالخا  موس : طرش 

هراشا

ناگدنب هب  تمدخ  تدابع و  .دشاب (6)  هارمه  صالخا  اب  هراومه  لمع  ات  درک  تبظاوم  تقد  هب  دـیاب  هک  تسا  نیا  رگید  مهم  هتکن 
بکرم رب  دیاب  ادخ 

ص:178

.56 تایراذ ، (( . 1 - ) 1
هیلع  ) قداصلا نع  للعلا  یف  ِنوُدـُبْعَِیل . »  ّالِإ 

�
َْسنِإـْلا  َّنِْجلا َو  ُْتقَلَخ  ـا�م  َو  : » ص 75 ج 5 ، یناشاک ، ضیف  یفاص ، ریـسفت  (( . 2 - ) 2
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الإ دابعلا  قلخ  اـم  هرکذ - لـج  هللا -  نإ  ساـنلا ، اـهیأ  لاـقف : هباحـصأ  یلع  مالـسلا ) اـمهیلع   ) یلع نب  نیـسحلا  جرخ  لاـق : مالـسلا )
امف یماو ، تنأ  یبأب  هللا ، لوسر  نبای  لجر : هل  لاـقف  .هاوس  نم  ةداـبع  نع  هتداـبعب  اونغتـسا  هودـبع  اذإو  هودـبع  هوفرع  اذإـف  .هوفرعیل 

ص ج 1 ، يراوزبس ، يداه  الم  ینسحلا ، ءامسألا  حرش  زین : .هتعاط  مهیلع  بجت  يذلا  مهمامإ  نامز  لک  لهأ  ۀفرعم  لاق : هللا ؟ ۀفرعم 
....فرعال قلخلا  تقلخف  یسدقلا : ثیدحلا  یفو  .نوفرعیل  يأ  ِنوُُدبْعَِیل . »  ّالِإ 

�
َْسنِْإلا  َّنِْجلا َو  ُْتقَلَخ  ا�م  َو  : » 189

هتکن نیا  هب  دـیاب  ضراعت  نیا  عفر  يارب  .دـنداضت  رد  مه  اب  رهاـظ  هب  هک  تسا  هدـمآ  اـنعم  نیا  لکـش  ود  هب  تاـیاور  رد  (( . 3 - ) 3
هب ار  راگدرورپ  تدابع  تفرعم و  قح  هک  تسا  یـسک  اـهنت  ربماـیپ  مدرم  هب  تبـسن  ینعی  .دراد  یبتارم  قح  تفرعم  هک  تشاد  هجوت 

ص ج 3 ، بوشآ ، رهـش  نبا  بلاط ، یبا  لآ  بقانم  .تسین  لماک  زین  ناشیا  تفرعم  راگدرورپ  اـب  هسیاـقم  رد  یلو  تسا ، هدروآ  اـج 
ریغ کتفرعم  قح  کفرع  امو  كریغو ، يریغ  هتفرعم  قح  هللا  فرع  ام  یلع ، ای  (: » ص  ) یبنلا لاق  ص 84 : ج 39 ، راونألا ، راحب  60 ؛

«. کتفرعم قح  كانفرع  امو  کتدابع ، قح  كاندبع  ام  (: » هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) لاقو ص 23 : ج 68 ، راونألا ، راـحب  يریغو - .» هللا 
نم هنطبو  مـالکلا ، نم  هاـف  عـنم  همظعو  هللا  فرع  نم  : » ملـسو هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  نـع  ص 34 : ج 110 ، راونألا ، راـحب 

ضعبو هرـس - سدـق  یلماعلا -  نیدـلا  ءاهب  خیـشلا  نم  قیقد  قیـشر  قیقحتو  نایب  هیفو  ...و .» ماـیقلاو  مایـصلاب ، هسفن  یفعو  ماـعطلا ،
املک : » مالـسلا هیلع  رفعج  یبأ  لوـقو  کـتفرعم ،» قـح  كاـنفرع  اـم  : » هلاو هیلع  هللا  یلـص  رـشبلا  دیـسلا  لوـقب  اولدتـساو  نیققحملا ،

«. ...مکیلإ دودرم  مکلثم  عونصم  قولخم  هیناعم  قدأ  یف  مکماهوأب  هومتزیم 
نیا دـنیوگ : یم  ییابیز  تیب  رد  هللا ، همحر  ینیمخ ، ماما  نینیع .» يذـل  حبـصلا  ءاـضأ  دـق  : » تمکح 169 هغـالبلا ، جـهن  (( . 4 - ) 4

؟ دش هچ  اه  یتسرپدوخ  نیا  اب  صالخا  يوعد  تسا / یبساک  شبوخ  میدرک ، ام  هک  اه  تدابع 
هللا یلـص  یبنلا  نع  ثدحی  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  تعمـس  لاق : یلالهلا  سیق  نب  میلـس  نع  : » ص 44 ج 1 ، یفاـک ، (( . 5 - ) 5

رانلا لهأ  نإو  کلاه ، اذـهف  هملعل  كرات  ملاعو  جان  اذـهف  هملعب  ذـخآ  ملاع  لجر  نالجر : ءاملعلا  : » هل مالک  یف  لاـق  هنأ  هلآو  هیلع 
هللا عاطأف  هنم  لبقو  هل  باجتـساف  هللا  یلإ  ادبع  اعد  لجر  ةرـسحو  ۀمادن  رانلا  لهأ  دـشأ  نإو  هملعل ، كراتلا  ملاعلا  حـیر  نم  نوذأتیل 
ریمأ لاق  لاق : هعفر  هیبأ ، نع  دلاخ ، نب  دـمحم  نب  دـمحأ  : » ص 45 نامه ، زین  هملع ؛» هکرتب  رانلا  یعادـلا  لخدأو  ۀـنجلا  هللا  هلخدأف 

لماعلا ملاعلا  نإ  .نودتهت  مکلعل  متملع  امب  اولمعاف  متملع  اذإ  سانلا ! اهیأ  : » ربنملا یلع  هب  بطخ  هل  مالک  یف  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا 
نم خلسنملا  ملاعلا  اذه  یلع  مودأ  ةرـسحلاو  مظعأ ، هیلع  ۀجحلا  نأ  تیأر  دق  لب  هلهج ، نع  قیفتـسی  يذلا ال  رئاحلا  لهاجلاک  هریغب 

ملعلا متعمس  اذإ  لوقی : مالسلا  هیلع  رفعج  ابأ  تعمـس  لاق : هیبأ  نع  یلیل ، یبأ  نب  نمحرلا  دبع  نب  دمحم  : » هحفـص نیمه  زین  هملع ؛»
امب هیلع  اولبقأف  ناطیشلا  مکمصاخ  اذإف  هیلع ، ناطیشلا  ردق  هلمتحی ، لجر ال  بلق  یف  رثک  اذإ  ملعلا  نإف  مکبولق ، عستتلو  هولمعتـساف ،

«. لجو زع  هللا  ةردق  نم  مکل  رهظ  امب  هومصاخ  لاق  هفرعن ؟ يذلا  امو  تلقف : افیعض ، ناک  ناطیشلا  دیک  نإف  نوفرعت ،
ریغ جرخ  دق  : » ص 220 ج 1 ، یقارن ، يدهم  الم  تاداعسلا ، عماج  رد  فالتخا  یمک  ابو  ص 310  ج 1 ، یسولآ ، ریسفت ، (( . 6 - ) 6

نولماعلاو نولماعلا ، الإ  یکله  نوملاعلاو  نوملاعلا ، الإ  یکله  نوملاعلا  حیحـصلا : یلع  حص  امیف  ملـسو : هیلع  هللا  یلـص  هلوق  دحاو 
«. رطخ یلع  نوصلخملاو  نوصلخملا ، الإ  یکله 
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هدروخ لوبق  رهم  لمع  کی  اهنت  یـسک  یگدـنز  هلاـس  هدـنورپ 70  رد  رگا  اریز  دـشاب ، قح  ترـضح  لوبقم  ات  دریگ  رارق  صـالخا 
لامعا رگا  درک  سایق  دیاب  لاح ، .تسا  هتفای  تاجن  منهج  زا  لوبقم  لمع  نامه  اب  هدش و  زاب  وا  يور  هب  ادخ  تمحر  هنزور  دـشاب ،

.تسا هدش  وا  بیصن  یتداعس  هچ  دننک ، لوبق  ار  یسک  رمع  همه 

ّرح لوبقم  لمع  اهنت 

، يراصنا دعس  نب  فوطعلاوبا  یحایر ، دیزی  نب  رح  دندوب : رفن  هس  اه  نآ   ) دنتسویپ ماما  هب  دندرک و  هبوت  البرک  رد  هک  یناسک  رگم 
زا رفن  ود  رگم  دوب ؟ لوبقم  هزور  دـنتفرگ  هک  ییاه  هزور  ای  دوب ؟ زامن  ناش  هبوت  زا  لبق  ياـهزامن  همه  يراـصنا ) ثرح  نب  دعـس  و 
هب هک  دش  هچ  سپ  دنگنجب !؟ مالسلا ، هیلع  یلع ، هیلع  نیفص  گنج  رد  هک  دندرک  یمن  تیوقت  ار  دوخ  ناضمر  هام  راطفا  رد  اه  نآ 

؟ دندیسر یماقم  هبترم و  نینچ 

هیلع ادهـشلادیس ، ترـضح  زا  ناـشتیامح  ناـنآ و  هبوت  دـناسرب  ادـخ  هب  ار  رفن  هس  نیا  تسناوت  هک  یلمع  اـهنت  هک  تسا  نیا  خـساپ 
مرک فطل و  هناشن  نیا  .دـنتفرگ و  یـشیپ  خـیرات  ياه  ناسنا  همه  زا  لمع  کی  نیمه  اـب  اروشاـع  زور  رد  رفن  هس  نیا  .دوب  مالـسلا ،

.دنک (1) یم  هنسح  هب  لیدبت  ار  اه  نآ  ای  دشخب  یم  ار  یمدآ  ناهانگ  يا  هناهب  رتمک  هب  هک  تسادخ 

يراشفاپ رارصا و  مراهچ : طرش 

زا هجو  چیه  هب  ار  نآ  دنک و  مکحم  شلامعا  تاداقتعا و  رد  ار  دوخ  ياپ  دیاب  هدرک  لیدبت  هناصلخم  لمع  هب  ار  تفرعم  هک  یـسک 
.دنامن (2) زاب  هار  زا  سفن  ياوه  هب  یگتفیرف  ای  یتسس  اب  دهدن و  تسد 

غالبا مجنپ : طرش 

هب دیاب  تفرعم  يایوج  .تسا (3) نارگید  هب  مایپ  ندناسر  يانعم  هب  غالبا 

ص:179

َبُونُّذـلا ُرِفْغَی  ّللا 
�

َه َّنِإ  ّللا 
�

ِه ِهَمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَت  ْمِهِـسُْفنَأ �ال  �یلَع  اُوفَرْـسَأ  َنیِذَّلا  َيِدا�بِع  ـا�ی  ْلـُق  : - » تاـیآ نیا  هب  تسا  هراـشا  (( . 1 - ) 1
َو . - » 54-53 رمز ، َنوُرَْـصُنت . »  َُّمث �ال  ُبا�ذَْـعلا  ُمُکَِیتْأَی  ْنَأ  ِلـْبَق  ْنِم  َُهل  اوُِملْـسَأ  ْمُکِّبَر َو  �یلِإ  اُوبِینَأ  َو  ُمیِحَّرلا *  ُروُفَْغلا  َوُه  ُهَّنِإ  ًاـعیِمَج 

ْمُه اُولَعَف َو  ا�م  �یلَع  اوُّرُِصی  َْمل  ّللا َو 
�

ُه َّالِإ  َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  ْنَم  ْمِِهبُونُِذل َو  اوُرَفْغَتْـساَف  ّللا 
�

َه اوُرَکَذ  ْمُهَـسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْوَأ  ًهَشِحا�ف  اُولَعَف  ا�ذِإ  َنیِذَّلا 
-135 نارمع ، لآ  َنِیِلما�ْعلا . »  ُرْجَأ  َمِْعن  ا�هِیف َو  َنیِِدلا�خ  ُرا�ْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ّنَج 

�
ٌتا ْمِهِّبَر َو  ْنِم  ٌهَرِفْغَم  ْمُهُؤا�زَج  َِکئ�لوُأ  َنوُمَْلعَی * 

 * ًاما�ثَأ َْقلَی  َِکل�ذ  ْلَعْفَی  ْنَم  َنُونْزَی َو  ِّقَْحلِاب َو �ال  ّالِإ 
�

ّللا 
�

ُه َمَّرَح  ِیتَّلا  َسْفَّنلا  َنُوُلتْقَی  َرَخآ َو �ال  ًاه�لِإ  ّللا 
�

ِه َعَم  َنوُعْدَـی  ـ�ال  َنیِذَّلا  َو  . - » 136
ٍتا�نَـسَح َو ئِّیَـس 

ْمِِهتا� ّللا 
�

ُه ُلِّدَُبی  َِکئ�لْوُأَف  ًاِحلا�ص  ًالَمَع  َلِمَع  َنَمآ َو  َبا�ت َو  ْنَم  ّالِإ 
�

ًانا�هُم *  ِهِیف  ُْدلْخَی  ِهَما�یِْقلا َو  َمْوَی  ُبا�ذَْعلا  َُهل  ْفَعا�ُضی 
اوُّرَم ِْوغَّللِاب  اوُّرَم  ا�ذِإ  َروُّزلا َو  َنوُدَهْـشَی  َنیِذَّلا �ال  َو  ًابا�تَم *  ّللا 

�
ِه َیلِإ  ُبُوتَی  ُهَّنِإَـف  ًاـِحلا�ص  َلِـمَع  َبـا�ت َو  ْنَم  َو  ًاـمیِحَر *  ًاروُفَغ  ّللا 

�
ُه َناـ�ک 

َهَُّرق ّیِّرُذ 
ا�ِنتا� ا�نِجا�وْزَأ َو  ْنِم  ا�َنل  ْبَه  ـا�نَّبَر  َنُولوُقَی  َنیِذَّلا  َو  ًاـنا�یْمُع *  امُـص َو  اـ�ْهیَلَع  اوُّرِخَی  َْمل  ْمِهِّبَر  ِتـا�یِآب  اوُرِّکُذ  ا�ذِإ  َنیِذَّلا  َو  ًاـما�رِک * 

ًاما�قُم ارَقَتْسُم َو  ْتَنُـسَح  ا�هِیف  َنیِِدلا�خ  ًام�الَـس *  ًهَّیَِحت َو  ا�هِیف  َنْوَّقَُلی  اوُرَبَص َو  ا�ِمب  َهَفْرُْغلا  َنْوَزُْجی  َِکئ�لْوُأ  ًاما�مِإ *  َنیِقَّتُْمِلل  ا�ْنلَعْجا  ٍُنیْعَأ َو 
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.77 - 68 ناقرف ، ًاما�ِزل . » ُنوُکَی  َفْوَسَف  ُْمْتبَّذَک  ْدَقَف  ْمُکُؤا�عُد  َْول �ال  یِّبَر  ْمُِکب  اُؤَبْعَی  ا�م  ُْلق  * 
، کتیجانو کیدـی  نیب  ةولـصلل  تمقو  تأبعتو  تأیهت  دـق  تلق  املک  ینإ  مهللا ! : » تسا هدـمآ  یلامث  هزمحوبا  ياعد  رد  (( . 2 - ) 2

سلاجم نم  برقو  یتریرـس  تحلـص  دـق  تلق  املک  یل  امو  تیجان ، اـنأ  اذإ  کـتاجانم  ینتبلـسو  تیلـص  اـنأ  اذإ  اـساعن  یلع  تیقلأ 
ص 588. یسوط ، خیش  دجهتملا ، حابصم  ...کتمدخ .» نیبو  ینیب  تلاحو  یمدق  تلازأ  ۀیلب  یل  تضرع  یسلجم  نیباوتلا 

، ظعاوملاو مکحلا  نویع  زین  هللا . » دابع  هملعت  نأ  ملعلا  ةاـکز  : » لاـق مالـسلا ، هیلع  رفعج  یبأ  نع  : » ص 41 ج 1 ، یفاـک ، (( . 3 - ) 3
«. هلهأ یف  هعضو  هتنایصو  هب ، لمعلا  هترمثو  هرشن ، ملعلا  لامج  : » ص222 یطساو ، یثیل 

نایراصنا نیسح  داتسا  ياهینارنخس  هعومجم  مالسا : رد  ینید )  ) www.Ghaemiyeh.comتفرعم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 449زکرم  هحفص 228 

http://www.ghaemiyeh.com


رگید هب  دعب  (2) و  نایانشآ ، ناتـسود و  هب  دعب   (1) دوخ ، هداوناخ  هب  لوا ، هلحرم  رد  .دـناسرب  ار  ناربمایپ  ادـخ و  ماـیپ  مه  نارگید 
اه هناخ  اه و  نابایخ  رد  هانگ ، لها  رگم  .دیامن (4)  مایق  ادخ  مایپ  تیبثت  يارب  دنزب و  داد  ادخ  يارب  دیاب  تسا  هدنز  ات  وا  .مدرم (3) 
ره هک  اج  نآ  دـننک ؟ یمن  غیلبت  دـننز و  یمن  داد  ار  ناـشمارم  ییادـخریغ  راـتفر  هدرک و  شیارآ  يور  يوم و  اـب  ناـشطباور ، رد  و 
؟ دننزب داد  نآرق  هللادبع و  یبا  ربمایپ و  ادخ و  يارب  دیابن  تفرعم  لها  ارچ  دهد ، یم  ناشن  اراکشآ  هناعاجش و  ار  شداسف  يدسفم 

ناسنا یتسه و  هب  تبسن  تفرعم  لها  هاگدید 

، دش تفرعم  لها  یسک  یتقو  هک  میزادرپ  یم  هتکن  نیدب  لاح ، .دوب  نآ  طیارـش  تفرعم و  عیـسو  يانعم  زا  يرـصتخم  میتفگ  هچنآ 
لها نارق و  زا  ار  دوخ  تفرعم  هک  ناـنآ  ینعی  یعقاو -  ناـفراع  هاـگن  ور ، نیا  زا  .دوش  یم  نوگرگد  یتـسه  هب  تبـسن  شهاگدـید 

دبلط و یم  یفاک  تصرف  تقو و  عوضوم  نیا  هب  نتخادرپ  هک  اج  نآ  زا  .تسا  دنمـشزرا  رایـسب  یتسه  هعومجم  هب  دنا - هتفرگ  تیب 
.مینک یم  هراشا  هراب  نیا  رد  میرک  نآرق  زا  هیآ  هس  هب  اهنت  راتفگ ، نیا  نایاپ  رد  تسین ، نآ  لاجم  ار  لاقم  نیا 

.دننیب یم  هنوگ  نیا  هفیرش ، هیآ  نیا  هب  هجوت  اب  ار ، یتسه  تفرعم  لها  .تسا  یتسه  ماظن  لک  هب  طوبرم  تسخن  هیآ 

(5) ُهَقَلَخ .»  ْیَش ٍء  َّلُک  َنَسْحَأ  يِذَّلَا  »

.تخاس وکین  دیرفآ  ار  هچنآ  هک  یسک  نامه 

تسا و هدیرفآ  نکمم  لکش  نیرتوکین  نیرتهب و  هب  ار  یتسه  ماظن  همه  دنوادخ  ینعی  ددرگ ؛ یم  زاب  دنوادخ  هب  اج  نیا  رد  يذلا » »
.دنک یم  شیوخ  راگدرورپ  رب  تلالد  تسا  ملاع  رد  هچ  ره 

دننک و یم  تسیز  ادخ  اب  .دننک  یم  یگدنز  اغوغ  وهایه و  سرت و  هغدغد و  بارطضا و  نودب  يرمع  یهاگن  نینچ  اب  تفرعم  لها 
.دنریم یم  ادخ  اب 

ص:180

ِْربَطْـصا ِه�الَّصلِاب َو  َکَلْهَأ  ُْرمْأ  َو  : » هیآ 132 هط ، هروس  زین  َنِیبَْرقَْألا . »  َکَتَریِـشَع  ْرِْذنَأ  : » ءارعـش هروس  هیآ 214 ، هب  هراـشا  (( . 1 - ) 1
 « . �يْوقَّتِلل ُهَِبقا�ْعلا  َُکقُزَْرن َو  ُنَْحن  ًاقْزِر  َُکلَئْسَن  ا�ْهیَلَع �ال 

ِعْمَْجلا �ال َمْوَی  َرِذـُْنت  ا�َهلْوَح َو  ْنَم  �يرُْقلا َو  َّمُأ  َرِذـُْنِتل  اِیبَرَع  ًانآُْرق  َْکَیلِإ  ـا�ْنیَحْوَأ  َِکل�ذَـک  َو  : » يروش هروس  هیآ 7 ، هب  هراـشا  (( . 2 - ) 2
« . ِریِعَّسلا ِیف  ٌقیِرَف  ِهَّنَْجلا َو  ِیف  ٌقیِرَف  ِهِیف  َْبیَر 

« . ًاریِذَن َنیَِملا�ْعِلل  َنوُکَِیل  ِهِْدبَع  �یلَع  َنا�قْرُْفلا  َلََّزن  يِذَّلا  َكَرا�بَت  : » ناقرف هروس  هیآ 1 ، هب  هراشا  (( . 3 - ) 3
ْمَُکل ٌریِذَن  ّالِإ 

�
َوُه  ْنِإ  ٍهَّنِج  ْنِم  ْمُِکبِحا�ِصب  ا�م  اوُرَّکَفَتَت  َُّمث  �يدا�ُرف  �یْنثَم َو  ِّلل 

�
ِه اُوموُقَت  ْنَأ  ٍهَدِـحا�ِوب  ْمُکُظِعَأ  ا�مَّنِإ   » هب تسا  هراشا  (( . 4 - ) 4

.46 إبس ، ٍدیِدَش . » ٍبا�ذَع  ْيَدَی  َْنَیب 
.7 هدجس ، (( . 5 - ) 5
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: دننیب یم  ضحم  ریقف  ار  دوخ  قلطم و  ینغ  ار  ادخ  دیجم  نآرق  زا  يرگید  هیآ  ساسا  رب  اه  نآ 

(1) ُدیِمَْحلا .» ُِّینَْغلا  َوُه  ّللا 
�

ُه ّللا َو 
�

ِه َیلِإ  ُءا�رَقُْفلا  ُُمْتنَأ  ّنلا 
�
ُسا اَهُّیَأ  »

.تسا هدوتس  زاین و  یب  ادخ  طقف  و  ادخ ، هب  نادنمزاین  دییامش  مدرم ! يا 

هلماعم دنناد  یم  اریز  دننک ، ییادخ  ریغ  هلماعم  ییادگ  چیه  اب  دنتسین  رضاح  دننیب و  یم  ادخ  يادگ  ار  همه  اه  نآ  یهاگن ، نینچ  اب 
.تسا ضحم  ررض  نایادگ  اب  ییادخریغ 

: هیآ هب  هجوت  اب  نینچ  مه  اه  نآ 

(2) ٌریِدَق .» ْیَش ٍء  ِّلُک  �یلَع  ّللا 
�

َه َّنِإ  »

.تساناوت زیچ  ره  رب  ادخ  و 

تسژ ور ، نیا  زا  .دنناد  یم  نیکتسم  نیکسم و  ریقح و  لیلذ و  فیعض و  ناوتان و  ار  همه  دننیب و  یم  ادخ  تسد  رد  طقف  ار  تردق 
.دنروآ یمن  ورف  میلست  رس  یتردق  بحاص  ای  بصنم  بحاص  چیه  هب  دنرخ و  یمن  ار  يربکتم  چیه  یبالق  ياه 

ص:181

.15 رطاف ، (( . 1 - ) 1
ِیتُْؤت ِْکلُْملا  َِکلا�م  ّللَا 

�
َّمُه : » هیآ نیا  هب  تسا  هراشا  ًارهاظ  اجنیا  رد  اما  .تسا  هدش  دراو  ناوارف  میرک  نآرق  رد  ترابع  نیا  (( . 2 - ) 2

َْلیَّللا ُِجلُوت  ٌریِدَق *  ْیَـش ٍء  ِّلُک  �یلَع  َکَّنِإ  ُْریَْخلا  َكِدَِـیب  ُءا�شَت  ْنَم  ُّلِذـُت  ُءا�شَت َو  ْنَم  ُّزُِعت  ُءا�شَت َو  ْنَّمِم  َْکلُْملا  ُعِْزنَت  ُءا�شَت َو  ْنَم  َْکلُْملا 
ِذِخَّتَی ـ�ال  ٍباـ�سِح *  ِْریَِغب  ُءاـ�شَت  ْنَم  ُقُزَْرت  ِّیَْحلا َو  َنِم  َتِّیَْملا  ُجِرُْخت  ِتِّیَْملا َو  َنِم  َّیَْحلا  ُجِرُْخت  ِلـْیَّللا َو  ِیف  َراـ�هَّنلا  ُجـِلُوت  ِراـ�هَّنلا َو  ِیف 

ّللا
�

ُه ُمُکُرِّذَُـحی  ًها�ُقت َو  ْمُْهنِم  اوُقَّتَت  ْنَأ  ّـالِإ 
�

ْیَـش ٍء  ِیف  ّللا 
�

ِه َنِم  َْسیَلَف  َکـِل�ذ  ْلَـعْفَی  ْنَم  َنِینِمْؤُْملا َو  ِنوُد  ْنِم  َءـا�ِیلْوَأ  ْکلا 
ـ�

َنیِِرفا َنُونِمْؤُْملا 
�یلَع ّللا 

�
ُه ِضْرَْألا َو  ِیف  ا�م  ِتا�وا�مَّسلا َو  ِیف  ا�م  ُمَْلعَی  ّللا َو 

�
ُه ُهْمَْلعَی  ُهوُدـُْبت  ْوَأ  ْمُکِروُدُـص  ِیف  ا�م  اوُفُْخت  ْنِإ  ُْلق  ُریِـصَْملا *  ّللا 

�
ِه َیلِإ  ُهَسْفَن َو 

.29-26 نارمع ، لآ  ٌریِدَق . » ْیَش ٍء  ِّلُک 
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ناسنا تقلخ  هرابرد  تفرعم  لها  نخس  - 11

هراشا

ص:189
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نعلو نیرهاطلا ، هلآو  دّمحم  یلع  ّلصو  نیلسرملاو  ءایبنألا  عیمج  یلع  هللا  یّلـصو  نیملاعلا  بر  دمحلا هللا  .میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
.نیعمجا مهئادعا  یلع 

دوس دنک ، ادـیپ  یفاک  تخانـش  دوخ  هب  تبـسن  هراب  نیا  رد  ناسنا  رگا  هک  يدـعب  .تسا  ناسنا  یتوکلم  يونعم و  دـعب  هرابرد  نخس 
يدـبا دوس  ییایند و  دوس  خـیرات  لوط  رد  هک  یناـنز  نادرم و  ماـمت  اریز  دـش ؛ دـهاوخ  شبیـصن  ترخآ  اـیند و  رد  يا  هداـعلا  قوف 

.تسا هدوب  ناش  يونعم  دعب  تخانش  هار  زا  هدیسر  اه  نآ  هب  یترخآ 

باتک رد   ) نیهلاتملاردـص بانج  تاراشا ،) مهم  باتک  مهن  طمن  رد   ) انیـس نبا  دـننام  ناملـسم -  گرزب  ناصـصختم  هراـب ، نیا  رد 
، ءامـسالا حرـش  مهم  باتک  رد   ) يراوزبس يداهالم  جاح  مهدزیـس  نرق  گرزب  فراـع  میکح و  فوسلیف و  هعبرا ،) رافـسا  تمیقرپ 

موحرم دـننام  یفراع  تیـصخش  دـنا ،) هتـشون  ناشنامز  نادنمـشناد  نادرگاش و  تالاوس  باوج  رد  هک  ییاه  هلاسر  و  يونثم ، حرش 
فوسلیف هیقف و  يدیز  هدازماما  میهاربا  خیش  موحرم  و  دنا ،) هتشون  لد  لها  هب  هک  ییاه  همان  رد   ) ینادمه يراهب  دمحم  خیـش  جاح 

نآرق تایآ  ساسارب  كولس - ) ریس و  باتک  رد   ) ربتعم فراع  میکح و  و 

ص:191
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تمظعاب رایـسب  هبنج  زا  تقلخ و  فده  زا  ار  ام  نآ  رد  هک  دنا  هدرک  میظنت  ار  یبان  هعطق  هیهلا ، فراعم  رابخا و  تایاور و  دـیجم و 
.دناهدرک هاگآ  نام  یشرع  یهلا و  یتوکلم و  يونعم و  دعب  شزرا  رپ  و 

زا تسا  راوازـس  تسا ، هیهلا  فراـعم  تاـیاور و  تاـیآ و  هیاـپ  رب  ناراوـگرزب  نیا  ياـه  هتـشون  لوـصحم  هک  ثحب ، زاـغآ  زا  شیپ 
.تسا هجوت  لباق  رایسب  هک  ددرگ  حرط  زین  یتاکن  ناشیا  زا  کی  ره  تایح  یگدنز و 

ي

زامن زا  انیس  نبا  نتسج  يرا 

تاضور باـتک  رد  يراـسناوخ  رقاـب  دـمحم  دیـس  موحرم  هک  ناـنچ  دنمـشناد ، میکح و  درم  نیا  یگدـنز  هتـسجرب  تاـکن  زا  یکی 
دیاب هک  هنوگ  نآ  ار  بلطم  نآ  مدـش و  یم  لکـشم  راچد  يا  هلئـسم  رد  هاگره  دـیوگ : یم  دوخ  هک  تسا  نیا  هدرک ، لقن  تاـنجلا 

يرکف و لکـشم  لح  يارب  مدناوخ و  یم  زامن  تعکر  ود  اج ، نآ  رد  .مدـش  یم  ادـخ  نامهیم  متفر و  یم  دجـسم  هب  مدـیمهف ، یمن 
.دش یم  لح  نم  يارب  زین  هلئسم  دش ، یم  مامت  مزامن  یتقو  .متساوخ  یم  کمک  ادخ  زا  ما  یتدیقع  یملع و 

ریبعت .دراد  تمحر  رظن  نآ  لـها  هب  مه  ناـکم و  نآ  هب  مه  راـگدرورپ  سدـقم  دوجو  تسا و  ادـخ ) هناـخ   ) هللا تیب  دجـسم  يرآ ،
هدوب و میرک  زین  قح  ترـضح  سدقم  دوجو  .تسادخ (1) . نامهیم  ینعی  هللا » فیض   » دوش یم  دجـسم  دراو  هک  یـسک  زا  تایاور 

.ددرگ (2) زاب  یلاخ  تسد  دوش  یم  دراو  نامهیم  ناونع  هب  وا  هناخ  رد  هک  یسک  تسا  لاحم  اذل ، .تسا  تیاهن  یب  وا  مرک 

! دیریگب کمک  زامن  زا 

: تسا هرقب  هروس  هیآ 153  رد  نینموم  همه  هب  دیجم  نآرق  روتسد  نیا 

(3) َنیِِربا�ّصلا .»  َعَم  ّللا 
�

َه َّنِإ  ِه�الَّصلا  ِْربَّصلِاب َو  اُونیِعَتْسا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی  »
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هللا یلـص  هللا  لوسر  انربخأ  لاق : يدوألا  نومیم  نب  ورمع  : » ص 296 ج 11 ، یناعنص ، قازرلا  دبع  فنـصملا ، تشون . : یپ  (( 1 - ) 1
، نساحملازین ص 341 ؛ ج 3 ، یفاکلا ، اهیف ؛» هراز  نم  مرکی  نأ  هللا  یلع  قحل  هنأو  ضرـألا ، یف  هللا  تویب  دـجاسملا  نأ  ملـسو  هیلع 

دعب دجـسم  یف  ماقأ  نم  : » لاق مالـسلا  هیلع  هللا  دـبع  یبأ  : » ص 7 ینارح ، لوقعلا ، فـحت  رد  فـالتخا  اـب  زین  ص 48 ؛ ج 1 ، یقرب ،
: لاق بیهـص  نب  دابع  : » ص 127 قودـص ، خیـش  لاصخلا ، هفیـض .» مرکی  نأ  هللا  یلع  قحو  هللا ، فیـض  وهف  ةالـصلل  اراظتنا  هتـالص 
، هلزنم یلإ  عجری  یتح  هللا  فیض  وهف  رمتعاو  جح  لجر  لجوزع  هللا  فیض  نإ  لاق : ثدحی  مالـسلا  امهیلع  دمحم  نب  رفعج  تعمس 

هیلع یلع  نب  نسحلا   ) ناـک : » ص 180 ج 3 ، بوشآ ، رهـش  نبا  بقانم ، فرـصنی .» یتح  هللا  فنک  یف  وهف  هتالـص  یف  ناک  لـجرو 
لیمجب يدنع  ام  حیبق  نع  زواجتف  ئسملا  كاتا  دق  نسحم  ای  .کبابب  کفیض  یهلإ  لوقیو : هسأر  عفر  دجسملا  باب  غلب  اذإ  مالسلا )

«. میرک ای  كدنع ، ام 
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دبع یبأ  : » ص 7 ینارح ، لوقعلا ، فحت  رد  فالتخا  اب  زین  ص 48 ؛ ج 1 ، یقرب ؛ نساحملا ، زین  ص 341 ؛ ج 3 ، یفاکلا ، (( . 2 - ) 2
«. هفیض مرکی  نأ  هللا  یلع  قحو  لاق ...« : مالسلا  هیلع  هللا 

 « . َنیِعِشا�ْخلا یَلَع  ّالِإ 
�

ٌهَرِیبََکل  ا�هَّنِإ  ِه�الَّصلا َو  ِْربَّصلِاب َو  اُونیِعَتْسا  َو  : » 45 هرقب ، زین : . 153 هرقب ، (( . 3 - ) 3
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.دیهاوخب کمک  يرابدرب  هلصوح و  ربص و  تماقتسا و  زا  زامن و  زا 

کمک زامن  دوخ  زا  دیوگ  یم  هکلب  دیهاوخب ، کمک  نم  زا  زامن  رد  دیامرف : یمن  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  هیآ  رد  دوجوم  مهم  هتکن 
.دیهاوخب کمک  نم  زا  ناتزامن  رد  هللااب ؛»  اونیعتسا  ةالـصلا  یف  تسا « : هدومرفن  هفیرـش  هیآ  رد  دنوادخ  رگید ، ترابع  هب  .دیهاوخب 

ملاع رد  ملاع ، راگدرورپ  دوش  یم  مولعم  تراـبع ، نیا  زا  .دـیهاوخب  کـمک  زاـمن  دوخ  زا  هالـصلاب ؛»  اونیعتـسا  دـیامرف « : یم  هکلب 
هرهب يژرنا  تردـق و  ورین و  نـیا  زا  شتالکـشم  رد  دـناوت  یم  ناـسنا  هـک  هداد  رارق  يا  يژرنا  تردـق و  ورین و  زاـمن  رد  تیوـنعم ،

.درک یم  لح  هلیسو  نیدب  ار  دوخ  يرکف  لکشم  دناوخ و  یم  زامن  تفر و  یم  دجسم  هب  مه  انیس  نبا  .دریگب 

یم رکف  مدرم  رتشیب  ارچ  تسین  مولعم  .دـننک  لح  ار  ناسنا  تالکـشم  زا  یمهم  شخب  هک  دـنراد  ار  تردـق  نیا  يونعم  روما  يرآ ،
لکـشم لح  ياهدـیلک  زا  یکی  ناهج و  رـصانع  زا  یکی  تایدام  لوپ و  تسایند ؟ نیا  رد  ناشتالکـشم  همه  لـح  دـیلک  لوپ  دـننک 

؛ تساهدـیلک نیا  زا  یکی  ندـب  .دراد  مه  يرگید  ياهدـیلک  رگید و  رـصانع  ناهج  اـما  تساـشگراک ، شدوخ  هزادـنا  هب  هک  تسا 
، اهدیلک نیا  رانک  رد  .دنتسه  یلکشم  لح  دیلک  کی  ره  يدام  رـصانع  یلک  روط  هب  دنرگید و  ياهدیلک  بوخ  هداوناخ  ناتـسود و 

.تسا زامن  اه  نآ  زا  یکی  هک  دنراد  دوجو  زین  يا  يونعم  ياهدیلک 

يرامیب دوبهب  اب  نامیا  هطبار 

هدروآ ار  دوخ  تادـهاشم  هجیتن  کشزپ  کی  نآ  رد  هک  دوب  هدـش  جرد  يا  هلاقم  ناـهج  فورعم  ياـه  تیاـس  زا  یکی  رد  يزور ،
تسد هب  هجیتن  .مدرک  یم  لابند  دندوب  يرتسب  یناتسرامیب  رد  مدوخ  رظن  ریز  هک  ار  رامیب  یس  يدوبهب  دنور  نم  دوب : هتشون  وا  .دوب 

ناشیوراد دندوب و  التبم  يرامیب  کی  هب  همه  هک  یلاح  رد  دندش ، بوخ  رتدوز  نانآ  زا  رفن  هدزناپ  هک  دوب  نیا  هدمآ 
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تدابع و نامیا و  لها  یگمه  دنا  هدش  بوخ  رتدوز  هک  هدـع  نآ  هک  مدـش  هجوتم  مدرک ، هبحاصم  اه  نآ  اب  یتقو  .دوب  ناسکی  مه 
.نید یب  رگید  رفن  هدزناپ  نآ  دنا و  هدوب  شیاین 

.دنا ناسر  يرای  زین  اه  يرامیب  جالع  رد  یتح  يونعم  روما  هک  نآ  هجیتن 

ینالوط رمع  زمر 

يا هژیو  ندب  ایآ  .دـننک  یم  رمع  لاس  ای 115  يا 110  هدع  دوش  یم  روطچ  مدیسرپ : نارهت  صصختم  ناکـشزپ  زا  یکی  زا  يزور ،
.نید تفگ : تسیچ ؟ ناشرمع  لوط  تلع  سپ  متفگ : .دنرادن  يا  هژیو  ندب  هن ، تفگ : دنراد ؟

تعاس شـش  دودح  وا  .دوب  یلامح  يربراب و  مه  شلغـش  درک و  رمع  لاس  هک 116  متـشاد  یتسود  نم  اریز  .تفگ  یم  مه  تسار 
نآرق ندـناوخ  هب  عورـش  درک و  یم  كرت  ار  راک  دروآ  یم  تسد  هب  شا  یگدـنز  جراخم  هزادـنا  هب  یتقو  درک و  یم  راک  زور  رد 

زا هچ  ره  مه  هتفه  رـس  .دوب  هارمه  هیرگ  اب  تاـقوا  رثکا  رد  شتئارق  درک و  یم  نآرق  متخ  راـب  کـی  زور  هنابـش  هس  ره  وا  .درک  یم 
.داد یم  قحتسم  ياه  هداوناخ  هب  دروآ  یم  هفاضا  شا  یگدنز  جراخم 

...و بر  ای  هللا و  ای  رکذ  نآرق و  تئارق  زامن و  زا  لصاح  يونعم  يژرنا  تیونعم و  راب  هکلب  دنتسین ، يا  هژیو  دارفا  اه  ناسنا  لیبق  نیا 
.دنک یم  کمک  ناشملع  لقع و  دشر  ای  اه  نآ  رمع  لوط  هب  هک  تسا 

نآرق مامت  هک  یـسک  .دوب  دیجم  نآرق  لک  ظفاح  یگلاس  تفه  رد  وا  هک  نیا  مود  هتکن  .دوب  انیـس  نبا  یگدنز  زا  تسخن  هتکن  نیا 
وا .دشاب  هدش  انیـس  نبا  هک  درادـن  یبجعت  هدوب  دـیجم  نآرق  زا  نتفرگ  کمک  لاح  رد  هراومه  هداد و  لاقتنا  دوخ  هب  یکدوک  رد  ار 

.تسا برغ  قرش و  نادنمشناد  هدافتسا  دروم  زونه  هدشن و  هنهک  لاح  هب  ات  هک  دسیونب  ییاه  باتک  مه  دیاب 
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نیهلأتملاردص لیصحت  يارجام 

ناشیا .دراد  یگدـنز  هب  وا  ياـبیز  هاـگن  و  يدنمـشیدنا ، ینیبرود ، زا  ناـشن  هک  دراد  دوجو  یهلا  درم  نیا  یگدـنز  رد  یبیجع  هتکن 
رازاب رد  درک و  یم  هرقن  الط و  تارهاوج و  تمیقرپ و  ءایـشا  تراجت  ناشیا  ردپ  .تشاد  يدنمتورث  رایـسب  ردپ  دوب و  زاریـش  دلوتم 

.درک یم  دتس  داد و  تشاد و  هرجح  هرصب  رهشوب و  زاریش و 

هب نآ  زا  سپ  رهـشوب و  هب  ردـپ  لغـش  همادا  يارب  يدوز  هب  یلو  تخومآ ، داوس  تفر و  بتکم  هب  زاریـش  رد  یکدوک  رد  اردـصالم 
، دوب ایهم  شیارب  یهافر  مزاول  عاونا  دوب و  رایسب  تورث  بحاص  هکنیا  اب  تشگزاب ، زاریش  هب  یتقو  یتدم ، زا  سپ  یلو  تفر ، هرـصب 

وت ریخ  تفگ : ارم ؟ رش  ای  دیهاوخ  یم  ارم  ریخ  ردام  امش و  ناج ، ردپ  دیسرپ : وا  زا  وگتفگ  یکدنا  زا  سپ  دمآ و  ردپ  دزن  زور  کی 
.ار

.دنـشاب مدرم  نیرتدب  رگا  یتح  دـنهاوخ  یمن  ار  ناشدالوا  رـش  يردام  ردـپ و  چـیه  اریز  دـیآ ، یمن  تسرد  رظن  هب  لاوس  نیا  هتبلا ،
ردپ هک  نآ  هجیتن  .تسا  رـش  عقاو  رد  هک  یلاح  رد  تسا ، بوخ  ناشدوخ  رظن  هب  دنهاوخ  یم  ناشنادنزرف  يارب  هدع  نیا  هک  يزیچ 

ار رش  بکرم  لهج  رثا  رب  دنرادن و  ار  رـش  زا  ریخ  صیخـشت  تردق  نوچ  دنهاوخن ، هچ  دنهاوخب و  هچ  فرحنم ، هارمگ و  ناردام  و 
.دننک یم  رود  ادخ  زا  ار  نانآ  دنهاوخ و  یم  ار  شیوخ  دالوا  رش  دننیب ، یم  ریخ 

ناردام ردپ و  زا  یضعب  هداد و  ربخ  نامزلارخآ  رد  یناردام  ردپ و  نینچ  عیـسو  روضح  زا  ملـسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا ، ربمغیپ 
*** .تسا (1) هدناوخ  راگدرورپ  زا  نادنزرف  دص  رد  دص  ییادج  لماع  ار  نامزلارخآ 

؟ دیهاوخ یم  ارم  ریخ  ایآ  هک  دیسرپ  شردپ  زا  اردصالم  لاح ، ره  هب 
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سانلا یلع  یتأی  : » ص 361 ج 10 ، یبطرق ، ریـسفت  رد  كدنا  فالتخا  اب  ص 154 و  ج 11 ، يدـنه ، یقتم  لامعلا ، زنک  (( . 1 - ) 1
اذإ نامزلا  رخآ  یف  کلذو  .هلابـشأب  بلعثلاک  رحج  یلإ  رحج  نم  وأ  قهاش  یلإ  قهاش  نم  رف  نم  الإ  هنید  نید  يذـلا  ملـسی  نامز ال 
هل ناک  نإ  هیوبأ  يدی  یلع  لجرلا  كاله  نامزلا  کلذ  یف  نوکی  .ۀبوزعلا  تلح  کلذک  ناک  اذإف  .هللا  ۀیـصعمب  الإ  ۀشیعملا  لنت  مل 

قیـضب هنوریعی  ناریجلاو ، براقألا  دی  یلعف  دلو ، الو  ۀجوز  هل  نکت  مل  نإف  هدـلوو ، هتجوز  يدـی  یلعف  ناوبأ  هل  نکی  مل  نإف  ناوبأ ،
«. اهیف کلهی  یتلا  دراوملا  هسفن  دروی  یتح  قیطی  الام  هنوفلکیو  ۀشیعملا 
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هقیتع ءایشا  رهوگ و  دیراورم و  هرقن و  الط و  شورف  دیرخ و  رد  نم  ریخ  هک  ما  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  نم  تفگ : روطچ ؟ هلب ، تفگ :
اب تقو  همه  نیا  نم  .تفرعم  ملع و  لیـصحت  رد  تفگ : تسیچ ؟ رد  وـت  ریخ  سپ  ملد ! زیزع  تفگ : .تسین  تورث  ندرک  هتـشابنا  و 

! دش مهاوخن  هنیمز  نیا  رد  مه  یقفوم  مدآ  مناد  یم  مدرکن و  ادیپ  ...و  هرقن  الط و  هب  يا  هقالع  چیه  مدوب و  تراجت  لوغشم  امش 

؟ مینک هچ  ییوگ  یم  لاح  تفگ :

! مناوخب سرد  مورب و  هسردم  هب  دیهدب  هزاجا  تفگ :

کچوک و ياه  هرجح  نآ  اب  اه  هبلط  رانک  هب  تمعن  لام و  همه  نآ  زاریـش و  رد  یفارـشا  هناخ  نآ  زا  اردصالم  درک و  تقفاوم  ردپ 
حرطم مجح  ضرع و  لوـط و  رگید  اـج  نیا  .تسا  تشهب  دوـش  ادـیپ  تفرعم  هک  ییاـج  تفگ : تـفر و  هداـس  یگدـنز  کـیرات و 

.تسا تشهب  نم  يارب  اج  نیا  .تسین  هراپ  میلگ  لکش و  يدبنگ  هرجح  نیا  هتسکش و  رد  نیا  هب  نم  هاگن  .تسین 

تساجنآ مرای  هک  ملد  تساجنآ 

.دشاب اج  نآ  مرای  هک  اج  ره  تفگ : تساجک ؟ وت  يارب  ایند  ياج  نیرتهب  دیسرپ : نونجم  زا  یسک  يزور  هک  تسا  لقن 

نودب باسح و  یب  هک  نیا  اب  هدـع  نیا  تمایق  رد  هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا ، هیلع  نیـسحلا ، هللادـبع  یبا  نارای  هرابرد  زین  تایاور  رد 
، تسامـش رایتخا  رد  تشهب  هک  دـنیوگ  یم  نانآ  هب  هکئالم  هچ  ره  اما   (1) دـنوش ، یم  تشهب  دراو  تمایق  ياه  هاـگداد  رد  یلطعم 

نیـسح ات  ایادخ ، دنیوگ : یم  دیوش ؟ یمن  تشهب  لخاد  ارچ  دسر : یم  باطخ  .دنراد  یمن  رب  مدق  زا  مدـق  اه  نآ  دـیوش ! نآ  لخاد 
.تسین تشهب  ام  يارب  نیسح  یب  تشهب  اریز  میوش ، یمن  تشهب  دراو  ام  دشابن  ام  هارمه 
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اهجوز نع  نیمـس ، تنب  ءادرج  نـع  : » ص 199 قودـص ، خیـش  یلاـمألا ، .تسا  نینموملاریما  كراـبم  دوـجو  زا  تیاور  (( . 1 - ) 1
هیلإ عفر  مث  ةادغلا ، اهب  یلصف  ءالبرک  لزن  انفرصنا  املف  نیفص ، مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  عم  انوزغ  لاق : ملـسم ، یبأ  نب  ۀمثره 

تناکو هتجوز ، یلإ  ۀمثره  عجرف  .باسح  ریغب  ۀنجلا  نولخدی  ماوقأ  کنم  نرشحیل  ۀبرتلا ، اهتیأ  کل  اهاو  لاق : مث  اهمشف ، اهتبرت  نم 
کل اهاو  لاقو : اهتبرت ، نم  هیلإ  عفر  مث  یلـصف ، البرکب  لزن  نسحلا ؟ یبأ  کـیلو  نع  کثدـحأ  ـالأ  لاـقف : مالـسلا  هیلع  یلعل  ۀـعیش 

«. اقح الإ  لقی  مل  نینمؤملا  ریمأ  نإف  لجرلا ، اهیأ  تلاق : باسح ، ریغب  ۀنجلا  نولخدی  ماوقأ  کنم  نرشحیل  ۀبرتلا  اهتیأ 
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ات درک  ندناوخ  سرد  هب  عورـش  وا  .دید  یم  تشهب  دوخ  يارب  داد  یم  تفرعم  وا  هب  هک  ار  کیرات  گنت و  هرجح  نآ  مه  اردصالم 
هب دیهدب  هزاجا  نم  هب  .دنک  هفاضا  نم  ملع  هب  ات  مرادـن  يداتـسا  زاریـش  رد  رگید  نم  تفگ : تفر و  ردـپ  دزن  هرابود  يزور  هک  نیا 

! مورب ناهفصا 

: دنتـشاد روضح  ناهفـصا  رد  ریظن  مک  داتـسا  هس  هک  دوب  ینامز  رد  نیا  تفر و  ناهفـصا  هب  اردصالم  ردـپ ، زا  هزاجا  بسک  زا  سپ 
دوب یسک  زین  یکـسردنف  ریم  دوب ؛ یتمارکاب  سَفن و  بحاص  ناسنا  ییاهب  خیـش  .داماد  ریم  و  یکـسردنف ، مساقلاوباریم  ییاهب ، خیش 
ملع رسارس  يدرم  هک  تسا  تاسبق  فورعم  باتک  بحاص  مه  داماد  ریم  (1)و  درک ؛ ناریو  ناذا  کی  اب  دـنه  رد  ار  هناختب  کی  هک 

.دوب لمع  و 

هب هدـماین و  مالـسا  يایند  رد  شا  هنومن  تسا  لاس  هک 400  یـسک  .دش  نیهلاتملاردص »  » داتـسا هس  نیا  سرد  سالک  رد  اردصالم 
اج نیا  رد  هک  يا  هتکن  .تسا (2) هدروآ  تسد  هب  تدابع  كولس و  تضایر و  هار  زا  ار  شراکفا  فراعم و  زا  یشخب  شدوخ  هتفگ 
یم نخـس  مه  اب  یتسود  قطنم و  اب  ردقچ  هک  تفرگ  ناوت  یم  رـسپ  ردپ و  نیا  هطبار  زا  هک  تسا  یـسرد  موشن  رکذـتم  تسا  غیرد 

نادنزرف نآ  رد  هک  دنک  یم  هیصوت  نادنزرف  ردام و  ردپ و  نیب  ار  ییاضف  زین  مالـسا  .دندراذگ  یم  مارتحا  مه  هتـساوخ  هب  دنتفگ و 
مالـسا .دننک  ییامنهار  ار  نانآ  دوخ  هشیدنا  رکف و  ینیبرود و  اب  ردام  ردپ و  دـننزب و  فرح  دوخ  ردام  ردـپ و  اب  یتحار  هب  دـنناوتب 

رد ار  یلکشم  تینابصع  اوران و  ياهدروخرب  اه و  یخلت  هک  دراد  داقتعا  ددنسپ و  یمن  ار  نادنزرف  ردام و  ردپ و  نایم  طباور  یخلت 
.دنک یمن  لح  نادنزرف  تیاده  تیبرت و 

شیپ رد  دـنهاوخب  ار  يرگید  هار  رگا  اریز  دـشاب ، بوـخ  نادـنزرف  اـب  ناـشراتفر  هشیمه  هـک  دـهاوخ  یم  نارداـم  ردـپ و  زا  مالـسا 
هب اسب  هچ  دنریگب ،
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«، سیدقاط  » باتک رد  یقارن  دـمحا  الم  یجاح  موحرم  : » 60 ص59 -  يزگ ، میرکلا  دبع  خیش  یـسراف ،)  ) روبقلا ةرکذت  (( . 1 - ) 1
نآ هناختدابع  تراـمع  هتفر و  رفک  تیـالو  هب  ریم »  » موحرم هک  هدرک  رکذ  هدروآ و  مظن  هب  وا  زا  یگرزب  تمارک  تسوا ، يونثم  هک 
امش نید  یتسـس  نآ و  یمکحم  ام و  نید  تیقح  لیلد  هک  هتفرگ  تجح  ریم »  » رب رافک  تارـضح  هدوب و  مکحم  یمیدق و  یلیخ  اه 

رد ریم »  » .تسا یقاب  یمکحم  نیدب  تسا  لاس  نیدنچ  ام  ياه  هناختدابع  اهانب و  نیا  دوش و  یم  بارخ  يدوز  هب  امش  دجاسم  هکنآ 
.دـش دـهاوخ  بارخ  هنیآ  ره  دوش  هتفگ  اج  نیا  رگا  دوش ، یم  هتفگ  مییوگ و  یم  نامدوخ  دـجاسم  رد  هک  اهرکذ  نآ  هتفگ  باوج 

اب دوخ  شیپ  هتفر  هتـساوخ و  یتلهم  ریم »  » موحرم ار ! اهرکذ  نآ  وگب  .رـضاح  اج  نیا  يرـضاح و  مالـسا  لـها  وت  دـنا : هتفگ  اـه  نآ 
اجنآ رد  هاگان  هدـش ، اهنآ  هناختدابع  رد  رکذ  نتفگ  هب  لوغـشم  هدـمآ  دـعب  هدـمآرب ، يراز  عرـضت و  ماقم  رد  باب  نیا  رد  دـنوادخ 

اهراوید دـش و  بارخ  اجنآ  قاط  دـیوگ  یم  دـنک و  یم  لقن  نئازخ »  » رد زین  ار  بلطم  نیمه  .هدـش و  بارخ  هدیـسر  مه  هب  فاکش 
«. ...هدش ناملسم  اه  نآ  زا  يریثک  عمج  هدمآ و  نوریب  ریم  هک  دزیرب  مه  يور  دوب  کیدزن 

حیبذ همجرت  اردصالم ، یگدنز  ياه  باتک  هب  دنشاب  هتـشاد  يرتشیب  عالطا  تیـصخش  نیا  هرابرد  دنهاوخ  یم  هک  اه  نآ  (( . 2 - ) 2
نیب لصف ، یس  دودح  رد  هلاسر ، نیا  رد  .دننک  هعجارم  نیتشینا  نیهلاتملاردص و  برغ : قرـش و  فوسلیف  ود  باتک  يروصنم و  هللا 
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ار 400 نیتشینا  ياه  هتفای  زا  يرایـسب  هک  تسا  هدـش  تباث  هدـش و  هسیاقم  نیتشینا  ياه  هتفای  ناهج و  زا  نیهلاتملاردـص  ياه  هتفای 
( فلوم  ) .تسا هتفای  نیهلاتملاردص  وا  زا  لبق  لاس 
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یتحار هب  دنناوتب  نادنزرف  هک  دشاب  يروط  دیاب  نادنزرف  نیدلاو و  طابترا  عون  هناخ و  ياضف  سپ ، .دوش  یهتنم  نانآ  رتشیب  فارحنا 
.دننک هدافتسا  نانآ  تیاده  ردام و  ردپ و  هبرجت  زا  دننزب و  فرح  دوخ  ردام  ردپ و  اب 

راذنا تراشب و  یعقاو  موهفم 

رشبم و  » ار مالسا - ربمغیپ  هلمج  زا  ءایبنا -  همه  دیجم  نآرق  تایآ  ور ، نیا  زا  .تسا  هتشاد  دوجو  زین  لسر  لاسرا  رد  یتح  هاگن  نیا 
رد .تسا  نداد  هدژم  ناـنآ  هب  ندرک و  قیوشت  ار  مدرم  يراـبدرب  شمارآ و  ملح و  اـب  ینعم  هب  تراـشب  .دنک (1)  یم  یفرعم  رذـنم »

.تسا نداد  رادشه  ینعم  هب  هک  دراد  رارق  راذنا  لباقم ،

فوـخ و نآ  رد  تسا و  رادـشه  یعوـن  راذـنا  بیترت ، نیمه  هب  .دوـب  رطخ  مـالعا  رادـشه و  ياـنعم  هـب  زمرق  ریژآ  گـنج ، ماـیا  رد 
: لیبق زا  یتالمج  يانعم  .تسین  راذنا  ندرک  یلاخ  ار  نانآ  لد  ندرک و  تسرد  الویه  مدرم  يارب  .تسین  حرطم  مدرم  ندناسرت 

(2) ْرِْذنَأَف .» ُْمق  .ُرِّثَّدُْملا  اَهُّیَأ  ا�ی  »

.هد میب  زیخرب و  هدیشوپ ! دوخرب  هماج  يا 

(3) َنِیبَْرقَْألا .»  َکَتَریِشَع  ْرِْذنَأ  «َو 

.هد رادشه  تشز ] لامعا  تبقاع  زا   ] ار تکیدزن  ناشیوخ  و 

یتخبدب و هب  قطنم  لقع و  مکح  هب  دیراد  رارق  نآ  رد  هک  يریـسم  وگب  شیوخ  نادـنواشیوخ  هب  ای  مدرم  هب  ربمایپ  يا  هک  تسا  نیا 
! دوش یم  یهتنم  ررض  تراسخ و 

.تسا ناهرب  لیلد و  اب  هار  کی  ندوب  طلغ  تابثا  اهنت  رادشه  .درادن  دوجو  ندز  دایرف  یخلت و  تینابصع و  راذنا ، رد 

يراوزبس يداه  الم  جاح  موحرم  زا  یتیاکح 

سفن و هب  طوبرم  تسا  حرطم  اج  نیا  رد  ناشیا  هرابرد  هک  یتیاکح 

ص:198

َبا�تِْکلا ُمُهَعَم  َلَْزنَأ  َنیِرِْذنُم َو  َنیِرِّشَبُم َو  َنیِِّیبَّنلا  ّللا 
�

ُه َثَعَبَف  ًهَدِـحا�و  ًهَّمُأ  ّنلا 
�
ُسا َنا�ک  : » 213 هرقب ، تایآ - : نیا  رد  هلمج  زا  (( . 1 - ) 1

ِلُسُّرلا َدَْعب  ٌهَّجُح  ّللا 
�

ِه یَلَع  ّنِلل 
�
ِسا َنوُکَی  ّالَِئل 

�
َنیِرِْذنُم  َنیِرِّشَبُم َو  ًالُسُر  : » 165 ءاسن ، ِهِیف - . »...  اوُفَلَتْخا  اَمِیف  ّنلا 

�
ِسا َْنَیب  َمُکْحَِیل  ِّقَْحلِاب 

ْمُه ْمِْهیَلَع َو �ال  ٌفْوَخ  �الَف  َحَلْصَأ  َنَمآ َو  ْنَمَف  َنیِرِْذنُم  َنیِرِّشَبُم َو  ّالِإ 
�

َنِیلَـسْرُْملا  ُلِسُْرن  ا�م  َو  : » 48 ماعنا ، ًامیِکَح - . » ًازیِزَع  ّللا 
�

ُه َنا�ک  َو 
اوُذَخَّتا َّقَْحلا َو  ِِهب  اوُضِحُْدِیل  ِلِطا�ْبلِاب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلِدا�ُجی  َنیِرِْذنُم َو  َنیِرِّشَبُم َو  ّالِإ 

�
َنِیلَـسْرُْملا  ُلِسُْرن  ا�م  َو  : » 56 فهک ، َنُونَزْحَی - . » 

ّنِإ
�
ا  » 24 ،: رطاف 28 و  أبس ، 45 ؛ بازحا ، 56 ؛ ناقرف ، 105 ؛ ءارـسا ، هروس  رد  فالتخا  اـب  119و  هرقب ، ًاوُزُه - . » اوُرِذـْنُأ  ـا�م  ِیتـا�یآ َو 

 « ِمیِحَْجلا ِبا�حْصَأ  ْنَع  ُلَئُْست  ًاریِذَن َو �ال  ًاریَِشب َو  ِّقَْحلِاب  َكا�ْنلَسْرَأ 
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.2 رثدم ، (( . 2 - ) 2
.214 ارعش ، (( . 3 - ) 3
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یماقم هب  ار  ناسنا  تفرعم  يوقت و  نتشاد  دیامرف : یم  مالسلا ، هیلع  قداص ، ماما  هک  تسا  تقیقح  نیا  هب  یکتم  هک  تسوا  تیونعم 
بورغ هب  هدـنام  يرادـقم  یجاح  هک  تسا  لقن  .دـنک (1) فرـصت  ماقم ) نآ  دـح  رد  هتبلا ،  ) ایند روما  رد  دـناوت  یم  هک  دـناسر  یم 

هک نیا  اب  .تفرگ  ار  ناشیولج  تخانـش  یمن  ار  ناشیا  هک  یتموکح  ناروماـم  زا  یکی  هک  تفر  یم  شیوخ  لزنم  تمـس  هب  باـتفآ 
هام رفـص و  مرحم و  سلاجم  اه و  هزوح  دـجاسم و  اـب  هک  تلود  ناروماـم  زا  یلیخ  اـما  دوب ، هدـش  هتخانـش  راوزبس  ماـمت  رد  ناـشیا 

هرهچ نیرت  مهم  هک  نیا  نیع  رد  مه  یجاح  ياه  سابل  یفرط ، زا  .دنتخانش  یمن  ار  ینید  یملع و  هرهچ  نیا  دنتشادن  يراک  ناضمر 
.تخانشن ار  ناشیا  تلود  رومام  هک  دوب  نیا  .دوب  راوزبس  ياه  یتاهد  سابل  دننام  دوب  هفسلف  تمکح و  رد  مهدزیس  نرق 

؟ يراد وا  اب  يراک  دیوگ : یم  یجاح  تساجک ؟ سک  نالف  هناخ  دسرپ : یم  ناشیا  زا  رومام  زور  نآ  تسا  هدـش  لقن  هک  نانچ  نآ 
.دنریگب درم  نیا  زا  یتموکح  ياه  بسا  يارب  وج  ینوگ  هد  هداد  روتسد  مکاح  دهد  یم  ناشن  هک  دهد  یم  ناشن  ار  يذغاک  رومام 

(. دنتفرگ یم  نانآ  زا  روز  هب  ار  مدرم  لام  تقیقح  رد  دش و  یمن  تخادرپ  اه  هلاوح  عون  نیا  تباب  مه  یلوپ  ) 

هب هک  تسا  نیا  .درادـن  یـصاخ  لام  تورث و  تسا و  یلاحلا  طـسوتم  درف  دـهدب  ار  وج  ینوگ  هد  دـیاب  هک  يدرف  دـنیب  یم  یجاـح 
یم رومام  نیا  هب  وج  ینوگ  هد  دوخ  يزرواشک  جـنرتسد  زا  درب و  یم  دوخ  هناخ  هب  ار  روماـم  ناـشیا  اـیب ! نم  اـب  دـیوگ : یم  روماـم 

.دهد

دنور یم  اه  بسا  غارس  هب  حبص  اهرومام  یتقو  یلو  دزیر ، یم  یتموکح  ياه  بسا  فرصم  يارب  روخآ  رد  درب و  یم  ار  وج  رومام 
وج نآ  زا  مادک  چیه  دـننک  یم  راداو  ار  اه  بسا  هچ  ره  .هدـنام  هدروخن  تسد  روخآ  رد  اهوج  دنتـسه و  هنـسرگ  اه  نآ  دـننیب  یم 

ار وج  هک  يرومام  راچان ، .دنروخ  یمن 

ص:199

نب دامح  نع  : » ص 291 ج 1 ، یقرب ، نساحم ، زین  ص 352 ؛ ج 2 ، یفاکلا ، دنراد : تلالد  انعم  نیدـب  احیولت  هک  یتایاور  (( . 1 - ) 1
دصرأ دقف  ایلو  یل  ناهأ  نم  : » لجو زع  هللا  لاق  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لوقی : مالسلا  هیلع  هللا  دبع  ابأ  تعمس  لاق : ریـشب 

يذلا هعمس  تنک  هتببحأ  اذإف  هبحأ ، یتح  ۀلفانلاب  یلإ  برقتیل  هنإو  هیلع  تضرتفا  امم  یلإ  بحأ  ئشب  دبع  یلإ  برقت  امو  یتبراحمل 
، داؤفلا نکسم  زین  هتیطعأ ؛» ینلأس  نإو  هتبجأ  یناعد  نإ  اهب ، شطبی  یتلا  هدیو  هب  قطنی  يذلا  هناسلو  هب  رصبی  يذلا  هرصبو  هب  عمسی 

ینوبحی يدابع ، نم  ادابع  یل  نإ  : » نیقیدـصلا ضعب  یلإ  یلاـعت  هللا  یحوأ  : » ص 26 ج 67 ، راونالا ، راـحب  زین  ص 28 ؛ یناث ، دیهش 
ای لاقف : .کتقم  مهنع  تلدـع  نإو  کتببحأ ، مهتقیرط  تذـخأ  نإف  مهرکذأو ، ینورکذـیو  مهیلإ ، قاتـشأ  یلإ  نوقاتـشیو  مهبحأو ،

ریطلا نحت  امک  سمشلا ، بورغ  یلإ  نونحیو  همنغ ، قیفـشلا  یعارلا ]  یعاری [  امک  راهنلاب ، لالظلا  نوعاری  لاق : مهتمالع ؟ امو  بر 
یلإ اوبصن  هبیبحب ، بیبح  لک  الخو  ةرسألا ، تبصنو  شرفلا ، تشرفو  مالظلا ، طلتخاو  لیللا ، مهنج  اذإف  بورغلا ، دنع  اهراک  وأ  یلإ 
مئاق نیبو  كاشو ، هوأتم  نیب  امو  كابو ، خراص  نیب  ام  یماـعناب ، ینوقلمتو  یمـالکب ، ینوج  اـنو  مههوجو ، یل  اوشرتفاو  مهمادـقأ ،

نم فذقأ  لوألا : اثالث : مهیطعأ  ام  لقأ  یبح ، نم  نوکـشی  ام  یعمـسبو  یلجأ ، نم  نولمحتی  ام  ینیعب  دـجاسو ، عکار  نیبو  دـعاقو ،
.مهل اهتللقتـسال  مهنیزاوم ، یف  امهیف  امو  ضرالاو  تاوامـسلا  تناک  ول  یناثلاو : .مهنع  ربخأ  اـمک  ینع ، نوربخیف  مهبولق ، یف  يرون 

.»؟ هیطعأ نأ  دیرأ  ام  دحأ  ملعی  هیلع ، یهجوب  تلبقأ  نم  يرتفأ  مهیلع ، یهجوب  لبقأ  ثلاثلاو :

نایراصنا نیسح  داتسا  ياهینارنخس  هعومجم  مالسا : رد  ینید )  ) www.Ghaemiyeh.comتفرعم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 449زکرم  هحفص 251 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12813/AKS BARNAMEH/#content_note_199_1
http://www.ghaemiyeh.com


.هچوک نالف  رد  هناح  نالف  بحاص  زا  دیوگ : یم  یتفرگ ؟ یسک  هچ  زا  ار  وج  نیا  دنیوگ : یم  دنهاوخ و  یم  هدروآ 

زا اه  بسا  ارچ  دنسرپ : یم  ناشیا  زا  .تسا  هدوب  يراوزبس  یجاح  هب  قلعتم  اهوج  نآ  دننیب  یم  دنتسرف و  یم  قیقحت  يارب  ار  یـسک 
دیرادن قح  تسا  ناملاظ  هب  قلعتم  اه  بسا  نیا  نوچ  هک  متفگ  اهوج  نآ  هب  نم  دیوگ : یم  دنروخ ؟ یمن  دیداتسرف  امش  هک  ییوج 

(1) دیورب ! اه  نآ  ناهد  رد 

يدیز هدازماما  میهاربا  خیش  موحرم  زا  یتیاکح 

(2)

دـض ساس و  دض  ياود  دش و  یم  ساس  زا  رپ  لزنم  یهاگ  دوب ، یمیدق  نارهت  ياه  هناخ  هک  ینامز  دنا : هتفگ  یهلا  درم  نیا  هرابرد 
هب دـنک و  یم  هیالگ  عضو  نیا  زا  برغم ، زامن  زا  دـعب  بش  کی  خیـش ، نادـنمتدارا  زا  یکی  .دوبن  سرتسد  رد  زین  يذوم  تاـناویح 

؟ منک هچ  .دنرادن  ناما  دـنور  یم  الاب  اه  باوختخر  هناخ و  راوید  رد و  زا  هک  اه  ساس  نیا  زا  نم  هچب  نز و  اقآ ، دـیوگ : یم  ناشیا 
! دیورب هناخ  نیا  زا  تفگ  میهاربا  وگب : اه  ساس  هب  تسیاب و  هناخ  رد  بشما ، دیامرف : یم  ناشیا 

.میا هدیدن  لزنم  رد  مه  ساس  کی  ام  درذگ ، یم  خیش  گرم  زا  اه  لاس  هک  الاح  ات  زور  نآ  زا  تفگ : یم  درم  نآ 

يراهب دمحم  خیش  موحرم  زا  یتیاکح 

اه هچب  همه  دنیوگ : یم  وا  هب  شنارتخد  .دور  یم  هناخ  هب  هتـشاد  دق  مین  دق و  رتخد  دنچ  هک  يدرم  زورون ، دیع  هب  هدـنام  بش  کی 
نیا يارب  یلوپ  هک  یلاح  رد  مرخ ! یم  هللا  ءاش  نإ  دیوگ : یم  مه  وا  يرخ ؟ یمن  سابل  ام  يارب  امـش  دنا ، هدیرخ  ون  سابل  دیع  يارب 

.تسا هتشادن  درخب  يا  هچراپ  هک 

هک تسا  يراهب  دـمحم  خیـش  مدـید  مدرک  زاب  هک  ار  رد  .دـندز  ار  ام  هناخ  رد  حبـص ، زاـمن  زا  دـعب  هک  درک  یم  لـقن  درم  نیا  دوخ 
اب ون  هچراپ  عون  راهچ 

ص:200

( فلوم  ) .دنا هدرک  لقن  يرارسا ، موحرم  يراوزبس ، يداهالم  جاح  موحرم  هداون  ار  ناتساد  نیا  (( . 1 - ) 1
داتـسا .موش  یم  بوسحم  ناشیا  درگاش  هطـساو  کی  هب  مه  مدوخ  مدوب و  هدـید  ار  ناشیا  نادرگاـش  زا  نت  ود  یکی  نم  (( . 2 - ) 2

( فلوم  ) .تفر ایند  زا  لاس 37ش  رد  نم 
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! نک هیهت  سابل  تنادنزرف  يارب  اه  هچراپ  نیا  اب  تفگ : داد و  نم  هب  ار  اه  نآ  حبص  ینشور  کیرات - رد  ناشیا  .تسا  هدروآ  دوخ 

رایـسب هک  دنا  هدرک  حرط  ار  یمهم  بلاطم  تایاور ) تایآ و  هب  هیکت  اب   ) ناسنا يونعم  دعب  اب  هطبار  رد  یماقمالاو  ياه  ناسنا  نینچ 
قازرلادبع الم  دننام  یمهم  رایسب  ياه  تیصخش  هکلب  تسین ، رفن  دنچ  نیا  تامحز  لوصحم  اهنت  نانخس  نیا  هتبلا  .تسا  دنمشزرا 

موحرم ریظن ،) مک  رـسپ  ردـپ و  نیا   ) یقارن دـمحا  الم  جاح  يدـهم و  الم  جاح  موحرم  یجیهال ،) قازرلادـبع  هب  فورعم   ) ینـالیگ
لئاسم ناشیاه  باـتک  رد  تسا و ...  هدرک  یم  یگدـنز  ناهفـصا  رد  هک  يرون  یلع  ـالم  مکحلا ، صوصف  حرـش  بحاـص  يرـصیق 
ناشیا تاقیقحت  مهف  اب  ار  شیوخ  شزرا  تمیق و  ناسنا  هک  دنا  هدرک  حرطم  ناسنا  يونعم  دعب  اب  هطبار  رد  ار  یلصفم  مهم و  رایـسب 
تـسد هب  ار  شیوخ  تمیق  یـسک  یتقو  دـنک و  یم  كرد  رتـهب  تاـیاور  نآرق و  وترپ  رد  ناـنآ  یملع  تاـمحز  اـه و  یفاکـشوم  و 

.دنک (1) هنیزه  ادخ  ریغ  يارب  ار  دوخ  یتمیق  چیه  هب  ای  دنک  هلماعم  ملاع  راگدرورپ  ریغ  اب  ار  دوخ  دش  دهاوخن  رـضاح  رگید  دروآ ،
یـسابل ای  دروخ  یم  هک  يا  همقل  ای  دراد  یم  رب  هک  یمدـق  یتح  دـهد  یم  ماجنا  ناسنا  هک  يراک  ره  هک  تسا  یمهف  نینچ  هیاس  رد 

ادخ يارب  ار  زیچ  همه  دهد و  یم  ماجنا  ادـخ  يارب  دراد - دوخ  دـنزرف  نز و  اب  هک  يراتفر  ای  دـنک  یم  هک  یهاگن  ای  دـشوپ  یم  هک 
.ددرگ یم  وا  بیصن  ترخآ  يدبا  دوس  مه  دوش و  یم  وا  بیصن  ایند  یعقاو  دوس  مه  بیترت ، نیدب  .دنک  یم  هنیزه 

یتیاور رد  يراوزبس  یجاح  موحرم  هک  تسا  مهم  ادخ  يارب  ندش  هنیزه  نیا  يردق  هب  تایاور ، نتم  میرک و  نآرق  تایآ  ساسا  رب 
ار دندروخ  ناگدنب  نیا  هک  ییاذغ  ياه  همقل  باوث  یتح  تمایق ، زور  رد  دومرف : دواد  ترـضح  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  دنک  یم  لقن 

.منک (2) یم  تیانع  اه  نآ  هب 

ص:201

لعجف نمثلا ، مهل  یلغأـف  نینمؤملا ، رجاـت  هناحبـس  هللا  نأ  يوریو  : » ص 129 ج 5 ، یـسربط ، خیـش  نایبلا ، عمجم  ریـسفت  (( . 1 - ) 1
دشنأو اهب ، الإ  اهوعیبت  الف  ۀنجلا ، الإ  نمث  مکنادبأل  سیل  هنإ  ۀمه ! هل  تسیل  نم  ایأ  لوقی : مالـسلا  هیلع  قداصلا  ناکو  .ۀنجلا  مهنمث 

اهتعب انأ  نإ  تانجلا  يرتشن  اهب  نمث / مهلک  قلخلا  یف  اـهل  سیلف  اـهبر *  ۀـسیفنلا  سفنلاـب  نماـثأ  مالـسلا : هیلع  قداـصلل  یعمـصألا 
«. نمثلا بهذ  دقو  ایندلا ، بهذ  دقف  اهتبصأ *  ایندب  یسفن  تبهذ  اذإ  نبغ / مکلذ  نإ  اهاوس  ئشب  *

ضیف و  ص101 ؛ ج3 ، يدنه ، یقتم  لامعلا ، زنک  زین : فلوم )  ) .تسا هدمآ  تمکح  هموظنم  هیـشاح  نایاپ  رد  تیاور  نیا  (( . 2 - ) 2
نمب تاوامسلا  هدیکتف  هتین  نم  کلذ  فرعأ  یقلخ  نود  یب  مصتعی  دبع  نم  ام  دواد : یلإ  هللا  یحوأ  : » ص 67 ج 6 ، يوانم ، ریدقلا ،

«. اجرخم کلذ  نیب  نم  هل  تلعج  الإ  اهیف 
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ماـما كراـبم  دوـجو  هک  یـشزرا  ناـنچ  دـنک ؛ یم  ادـیپ  تسد  یمیظع  ياـهدوس  نینچ  هب  ناـسنا  هک  تسا  دـعب  نیا  رد  اـهنت  يرآ ،
: دیامرف یم  نآ  هرابرد  مالسلا ، هیلع  يرگسع ،

ار وا  قح  مسرت  یم  مراذـگب ، دارفا  نیا  زا  یکی  ناهد  رد  دوخ  تسد  اب  ار  همقل  نیا  نم  دـنهد و  ياج  يا  همقل  رد  ار  اـیند  همه  رگا 
.مشاب (1) هدرکن  ادا 

ناسنا تقلخ  تمکح 

: تسا نیا  هدش ، میظنت  ادخ  لها  لد و  لها  هلیسو  هب  تسا و  تایاور  ادخ و  باتک  تایآ  لوصحم  هک  بان ، هعطق  نآ 

« هللا ۀفرعم  ناسنالا  ۀقلخ  نم  ضرغلا  »

.دوش رپ  دنوادخ  هب  نافرع  زا  فرظ  نیا  هک  دوب  نیا  ناسنا  شنیرفآ  زا  دنوادخ  فده 

« هب سنالاو  هتبحم  یلا  لوصولاو  »

هک تفرگ  قلعت  نیا  رب  دنوادخ  هدارا  ینعی  .تسا  هدوب  تقلخ  رگید  فدـه  دـنوادخ  اب  سنا  ندرک  رارقرب  ادـخ و  قشع  هب  ندیـسر 
یـسینا دهد و  رارق  شیوخ  قشع  روهظ  قفا  ار  وا  بلق  دـهد و  ياج  نآ  رد  ار  شیوخ  تفرعم  دـنیرفایب و  ناسنا  لکـش  هب  ار  یکاخ 

: اما .دریگب  سنا  قح  اب  هک  دنک  هدامآ  دوخ  يارب  ملاع  نیا  رد 

«. بلقلا ۀیفصتب  الا  نیرمالا  نیذه  نکمی  «ال 

صرح و زا  یلاع  یبلق  دنک و  كاپ  یگدولآ  كرچ و  عون  ره  زا  ار  لد  ناسنا  هک  نیا  رگم  دنک  یمن  ادیپ  ققحت  يزیچ  نینچ  ینعی 
هروس رد  .تشاد  دهاوخ  ناسنا  يارب  یتعفنم  تمایق  رد  هک  تسا  یبلق  نینچ  .دشاب  هتـشاد  قافن  عمط و  رورغ و  ایر و  هنیک و  لخب و 

: تسا هدمآ  تافاص 

(2) ٍمِیلَس .»  ٍْبلَِقب  ّللا 
�

َه یَتَأ  ْنَم  ّالِإ 
�

َنُوَنب .  ٌلا�م َو �ال  ُعَْفنَی  َمْوَی �ال  »

زا  ] ملاس یلد  هک  یسک  رگم  دهد ، یمن  دوس  يدالوا  لام و  چیه  هک  يزور 

ص:202

( فلوم  ) .تسا هدمآ  ییاهب  خیش  ةالخم  باتک  رد  تیاور  نیا  (( . 1 - ) 1
 . 89 ءارعش 88 -  (( . 2 - ) 2
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.دروایب ادخ  هاگشیپ  هب  ثیابخو ] لیاذر 

هتشاد زین  یکدنا  یگدولآ  فرظ  نیا  رگا  .دوش  یم  ور  هبور  وا  تشهب  ادخ و  تیاضر  اب  دشاب  هتشاد  میلـس  بلق  تمایق  رد  سکره 
هزادنا نیا  یبلق  ياه  یگدولآ  .دوش  تشهب  دراو  دـناوت  یمن  شبحاص  هنرگ ، دـنک و  یم  كاپ  ار  نآ  دوخ  لضف  هب  دـنوادخ  دـشاب 

.تسا یبلق  ياه  یگدولآ  نیا  زا  زین  ناهج  تالکشم  همه  دنا و  كانرطخ 

یمحر و یب  دنا : هتشاد  شیوخ  داهن  رد  مهم  تلصخ  ود  دنا  هدش  ملاع  رد  الب  همه  نیا  داجیا  ببس  خیرات  لوط  رد  هک  یناربکتسم 
رگمتـس و ملاظ و  يدوجوم  هب  لیدـبت  ار  شبحاص  سجن  بلق  دوب و  هدـش  سجن  تلـصخ  ود  نیا  زا  ناـنآ  بلق  تقیقح ، رد  .عمط 

بحاص تردـق  ییاناوت و  نازیم  هب  هتـسب  قح  زا  جورخ  نارگید و  قوقح  هب  سجن  بلق  نیا  يدـعت  نازیم  لاح ، .دـنک  یم  رگتراـغ 
لاغـشا ار  اه  نآ  دنک و  یم  تلاخد  ناتـسناغفا  قارع و  روما  رد  ایند  يوس  نآ  زا  هک  تسا  دایز  ردق  نیا  وا  تردـق  ینامز  .دراد  نآ 

بلق یتقو  لاح ، ره  هب  .هناخ  کی  ای  هلحم  کی  دـح  رد  یهاگ  تسا و  هقطنم  ای  روشک  کـی  دـح  رد  شتردـق  یهاـگ  و  دـنک ، یم 
یبوخ ریخ و  زج  راگدرورپ  هب  هتـسباو  میحر و  كاپ و  بلق  بحاص  اما  دوش ، یم  رداص  وا  زا  ملظ  دـیدرت  یب  دـشاب ، هدولآ  صخش 

.دوش یمن  رداص  نآ  زا  يزیچ 

تفرعم لها  ياهراتفر  زا  يا  هنومن 

مارحلادجسم هب  دیشک  یم  لوط  هقیقد  دودح 45  هدایپ  دوب و  رود  مارحلا  دجـسم  زا  ام  تماقا  لحم  جح  رفـس  رد  رابکی  تسه  مدای 
مارحلا دجـسم  هب  هدایپ  بش  ره  تشاد  مه  دمع  دوب و  ام  زا  رترود  شهار  هک  دوب  ام  اب  زین  يرگید  صخـش  رفـس ، نیمه  رد  .میورب 
.تشگ یم  زاب  ار  هار  نیمه  هرابود  دیسر و  یم  مارحلا  دجسم  هب  عبر  هد و  دودح  داتفا و  یم  هار  بش  هن  تعاس  نیمه ، يارب  .دورب 
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تادراو هک  دوب  ییاه  ناسنا  هتسد  نآ  زا  وا  .تشاد  وا  هب  یصاخ  فطل  ادخ  اعقاو  مدرک و  هدافتسا  صخش  نیا  تفرعم  زا  یلیخ  نم 
: تسا هدومرف  ناش  هرابرد  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  ربمایپ ، هک  دوب  اه  نآ  زا  تقیقح ، رد  .تسا  ناوارف  ناشبلق  رب  توکلم  ملاع 

(1) هناسل .» یلع  هبلق  نم  ۀمکحلا  عیبانی  ترهظ  اموی  نیعبرأ  صلخأ هللا  نم  »

.دش دهاوخ  يراج  شنابز  رب  بلق  زا  تمکح  ياه  همشچ  دنک ، صلاخ  ادخ  يارب  ار  دوخ  زور  لهچ  سک  ره 

یسابلاج يور  ات  دوب  هدروآرد  ار  شـسابل  دوب و  هتـشگزاب  مارحلادجـسم  زا  ناشیا  هک  بش  کی  هک  دندرک  فیرعت  میارب  ناهارمه 
ار هچروم  دوب و  هدیـشوپ  ار  شـسابل  هرابود  هدرک و  هچروم  هب  یهاگن  وا  .دور  یم  هار  شـسابل  يور  يا  هچروم  دوب  هدید  دراذگب ،

نآرق هک  اج  نآ  مارحلا ، دجسم  رد  دوب : هتفگ  يور ؟ یم  اجک  دندوب : هدیسرپ  شناقاتا  مه  .دوب  هداتفا  هار  هب  هتشاد و  هاگن  ییاج  رد 
شا هناخ  منک  شیاهر  اج  نیا  رگا  تساج و  نآ  شا  هنال  هچروم  نیا  .دنتـشاد  دـمآ  تفر و  اه  هچروم  عون  نیا  مدـناوخ  یم  زامن  و 

! مناسرب شا  هنال  هب  ار  وا  مور  یم  نم  .دنک  یمن  ادیپ  ار 

.تسا یتوکلم  نابرهم و  یبلق  قح  هب  هتسباو  میحر و  بلق  مییوگ  یم  هک  تسا  نیا 

ینارهت ياقآ  داوج  ازریم  موحرم  زا  یتیاکح 

یناهفـصا يدـهم  ازریم  موحرم  نادرگاش  زا  دهـشم و  لوا  هدر  ياملع  زا  هیلع ، یلاعت  هللا  ناوضر  ینارهت ، ياقآ  داوج  ازریم  موحرم 
هب اقآ  داوج  ازریم  اقآ  دندومرف : یم  هک  مدینـش  دنتـسه  هلاسر  بحاص  دـننک و  یم  یگدـنز  دهـشم  رد  هک  یناجنز  هللا  تیآ  زا  .دوب 

تفر و یم  فرط  نآ  فرط و  نیا  ـالبرک و  هکم و  هب  شدوخ  تشاذـگ و  یم  دهـشم  رد  ار  شندـب  ینعی  دوـب ؛ هدیـسر  عـلخ  ماـقم 
.دش یم  قحلم  ندب  هب  هرابود 
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لجو زع  دـبع هللا  صلخأ  اـم  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  : » ص74 ج1 ، قودـص ، خیـش  ع ،)  ) اضرلا راـبخأ  نویع  (( . 1 - ) 1
نبا تاـعوضوملا ، زین  ص24 ؛ ج3 ، يدـنه ، یقتم  لامعلا ، زنک  زین  هناـسل ؛» یلع  هبلق  نم  ۀـمکحلا  عیباـنی  ترج  ـالإ  احابـص  نیعبرأ 

ۀمکحلا عیبانی  ترهظ  اموی  نیعبرأ  صلخأ هللا  نم  : » ص560 ج2 ، یطویس ، نیدلا  لالج  ریغـصلا ، عماجلا  زین  ص144 ؛ ج3 ، يزوج ،
«. هناسل یلع  هبلق  نم 
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ناشیا شیپ  مه  لزنم  دیلک  .دندرک  رید  یتعاس  مین  تشگزاب  يارب  دندوب و  نامهیم  ییاج  دهـشم  رد  بش  کی  ناشیا  هک  تسا  لقن 
دوخ يور  ار  ناشیابع  دـندیباوخ و  كاخ  يور  راوید  راـنک  دـندروآرد و  ار  ناـش  هماـمع  هک  دوب  نیا  .دـنوش  لزنم  لـخاد  اـت  دوبن 

، هرخالاب .دندرک  یمن  شرادیب  تسا و  باوخ  ناشیا  دندید  یم  دندش  یم  در  هچوک  زا  دنتخانش و  یم  ار  ناشیا  هک  نانآ  .دنتخادنا 
.تسا هدش  یلام  كاخ  هک  دید  ار  ناشیا  حبـص  ناذا  هب  هدنام  تعاس  کی  دنتفر  یم  مرح  هب  دندوب و  رحـس  لها  هک  اه  نآ  زا  یکی 

نم رسمه  یلو  ارچ ، دومرف : تسین ؟ یسک  هناخ  رد  رگم  تفگ : .مدوب  هدیباوخ  اج  نیا  دومرف : دیا ؟ هدش  روط  نیا  ارچ  اقآ ، دیـسرپ :
ملظ نیا  دـش و  یم  رادـیب  باوخ  زا  ناشیا  مدز ، یم  رد  رگا  نم  .دوش  یم  رادـیب  حبـص  هب  مین  تعاس و  کی  دـباوخ و  یم  بش  هد 

باوج لـمحت  ناـشیا  رازآ  رد  نم  تسا و  هدیـس  نم  رـسمه  نیا ، رب  نوزفا  .نک  مرادـیب  يدـمآ  رید  رگا  دوب  هتفگن  مه  نم  هب  .دوـب 
.مرادن ار  تمایق 

نآ سپ  رد  هکلب  دـندماین ، هزاـنج  ولج  تفر  اـیند  زا  ناـشیا  زا  رتدوز  هک  ناشرـسمه  هزاـنج  عییـشت  رد  ناـشیا  دـنا  هتفگ  نینچ ، مه 
تفریذـپن و دورب  ولج  هک  دـندرک  رارـصا  ناـشیا  هب  هچ  ره  .دـننک  یم  تکرح  هزاـنج  يولج  هشیمه  اـملع  هک  یلاـح  رد  دنداتـسیا ،

! مدشن در  مه  ناشیا  رس  يالاب  زا  ناشتایح  مایا  رد  نم  .تسا  یمارتحا  یب  نیا  تفگ :

بایمک ام  هنامز  رد  هک  یمدرم  نینچ  زا  فیح  .تسا  تفرعم  هب  وا  یگتسارآ  ناسنا و  رد  میلس  بلق  روضح  شزرا  زا  يا  هنومن  نیا 
یم راگزور  تلفغ  ینادان و  هب  اما  دنـشاب ، لدبحاص  تفرعم و  لها  دنناوت  یم  هک  یناسک  یگدنز  رب  فیح  دص  و  دنریمب ، رگا  دـنا 

: دننارذگ

درم نوطالفا و  تفگ  ندرم  تقو  یتیب  ود  کی 

.نتسیز نادان  فیح  دص  ندرم و  اناد  فیح 
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ناسنا يونعم  تایح  ناکرا  - 12

هراشا
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نعلو نیرهاطلا ، هلآو  دّمحم  یلع  ّلصو  نیلسرملاو  ءایبنألا  عیمج  یلع  هللا  یّلـصو  نیملاعلا  بر  دمحلا هللا  .میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
نیعمجا مهئادعا  یلع 

، لوا دـنرادروخرب : تایح  ود  زا  شنادـنزرف  وا و  هک  دـیدرگ  نایب  وا  يارب  تقیقح  نیا  دـش ، هدـیرفآ  مالـسلا ، هیلع  مدآ ، هک  ینامز 
.تسا یتوکلم  یهلا و  ياه  شزرا  اب  طابترا  رد  هک  يونعم  تایح  مود  و  تسا ؛ كاخ  يایند  رصانع  اب  طابترا  رد  هک  يدام  تایح 

اریز دـنک ، یمن  داجیا  رگید  نارادـناج  هب  تبـسن  يزایتما  هنوگ  چـیه  ناسنا  يارب  يدام  تایح  هک  تسا  نآ  هنایم  نیا  رد  مهم  هتکن 
نیا زا  دنهد .) یم  ماجنا  زین  ملاع  تاناویح  همه  هک  يراک  نامه  ینعی   ) تسا حرطم  نآ  ياهزاین  نیمات  ندـب و  اهنت  يدام  تایح  رد 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مامت  تفارظ  اب  درب ، یم  مان  ار  راگدرورپ  يدام  ياه  تمعن  یتقو  دیجم  نآرق  هک  تسور 

(1) ْمُکِما�ْعنَِأل .»  ْمَُکل َو  ًاعا�تَم  ا�ها�سْرَأ *  َلا�بِْجلا  َو  ا�ها�عْرَم *  ا�هَءا�م َو  ا�ْهنِم  َجَرْخَأ  ا�ها�حَد *  َِکل�ذ  َدَْعب  َضْرَْألا  «َو 

يرو هرهب  هیام  ات  .دومن  راوتـسا  مکحم و  ار  اه  هوک  .دروآ و  نوریب  ار  شهاگارچ  بآ و  نآ  زا  .دـینارتسگ و  نآ  زا  سپ  ار  نیمز  و 
.دشاب ناتیاه  ماد  امش و 

هدرتسگ امش  نایاپراچ  امش و  يریگ  هرهب  يارب  ناهج  يدام  هرفس  ینعی 

ص:213

َو ابَح *  ا�هِیف  ا�ْنتَْبنَأَف  اقَش *  َضْرَْألا  اَنْقَقَـش  َُّمث  ابَـص *  َءا�ْملا  اَْنبَبَـص  ّنَأ 
�
ا ِهِما�عَط *  �یلِإ  ُنا�ْسنِْإلا  ِرُْظنَْیلَف  : » زین . 33 - 30 تاعزان ، (( . 1 - ) 1

.32 - 24 سبع ، ْمُکِما�ْعنَِأل .»  ْمَُکل َو  ًاعا�تَم  ابَأ *  ًهَهِکا�ف َو  َو  ًاْبلُغ *  َِقئا�دَح  َو  ًالَْخن *  ًانُوْتیَز َو  َو  ًابْضَق *  ًابَنِع َو 
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نایم یقرف  چیه  یناوهش  یندیماشآ و  یکاروخ و  ياه  تیلاعف  اه و  ششوک  و  یندب ، يدام و  روما  رد  رگید ، ترابع  هب  .تسا  هدش 
.تسین نیمز  يور  رگید  تادوجوم  ناسنا و 

ناسنا يونعم  تایح  ناکرا 

زاغآ رد  هک  دـهد  یم  ناشن  ار  تقیقح  نیا  میرک  نآرق  تایآ  رد  تقد  .تسوا  يونعم  تایح  رگید  تادوجوم  رب  ناسنا  زایتما  هیاـم 
: دنوش یم  بوسحم  وا  يونعم  تایح  ناکرا  هک  تسا  هدش  حرط  مهم  هلئسم  راهچ  ناسنا  شنیرفآ 

: تسا تفالخ  عوضوم  تسخن  هلئسم  - 

(1) ًهَفِیلَخ .»  ِضْرَْألا  ِیف  ٌلِعا�ج  یِّنِإ  »

: تسا تفرعم  هلئسم  مود ، - 

(2) ا�هَّلُک .» َءا�مْسَْألا  َمَدآ  َمَّلَع  «َو 

: تسا تیاده  هلئسم  موس ، - 

(3) َنُونَزْحَی .»  ْمُه  ْمِْهیَلَع َو �ال  ٌفْوَخ  �الَف  َيا�دُه  َِعبَت  ْنَمَف  ًيدُه  یِّنِم  ْمُکَّنَِیتْأَی  ا�ّمِإَف  »

: تسا تمارک  هلئسم  مراهچ ، و  - 

(4) ًالیِضْفَت .» ا�نْقَلَخ  ْنَّمِم  ٍرِیثَک  �یلَع  ْمُها�ْنلَّضَف  ِتا�بِّیَّطلا َو  َنِم  ْمُها�ْنقَزَر  ِرْحَْبلا َو  ِّرَْبلا َو  ِیف  ْمُها�ْنلَمَح  َمَدآ َو  ِیَنب  ا�ْنمَّرَک  ْدََقل  «َو 

نایاپ رد  دنوادخ  هک  نآ  هصاخ  تسا ؛ ملاع  تادوجوم  ریاس  زا  وا  زایتما  هیام  ناسنا و  يونعم  تایح  هدنهد  ناشن  تقیقح  راهچ  نیا 
: دیامرف یم  هیآ 

«. ا�نْقَلَخ ْنَّمِم  ٍرِیثَک  �یلَع  ْمُها�ْنلَّضَف  »

تسا شیوخ  يونعم  تایح  رامعم  ناسنا 

يرامعم اما  هدرک ، عضو  راگدرورپ  ار  يونعم  تاـیح  نیناوق  هک  تسا  نیا  تسا  حرطم  اـج  نیا  رد  هک  يرگید  مهم  رایـسب  عوضوم 
تخاس حلاصم  ملاع  راگدرورپ  رگید ، ترابع  هب  .تسا  هدش  هدرپس  ناسنا  دوخ  هب  نآ 

ص:214

.30 هرقب ، (( . 1 - ) 1

.31 هرقب ، (( . 2 - ) 2
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.38 هرقب ، (( . 3 - ) 3
.70 ءارسا ، (( . 4 - ) 4
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تایح نامتخاس  تخاس  اما  تسا ، هدرک  هئارا  راوگرزب  ناـماما  ءاـیبنا و  هلیـسو  هب  ینامـسآ و  ياـه  باـتک  رد  ار  يونعم  تاـیح  نیا 
: تسا هتشاذگ  وا  دوخ  رایتخا  رد  هدرک - تیانع  وا  هب  هک  یلقع  هداد و  ناسنا  هب  هک  يا  يدازآ  رایتخا و  ببس  هب  ار -  يونعم 

(1) ًاروُفَک .» ا�ّمِإ  ًارِکا�ش َو  ا�ّمِإ  َلِیبَّسلا  ُها�ْنیَدَه  ّنِإ 
�
ا »

ود ییامنهار  نیا  لباقم  رد  وا  هدرک و  نایب  ناسنا  يارب  ار  يونعم  تایح  تخاس  هار  دنوادخ  هک  دراد  انعم  نیا  رد  تحارص  هیآ  نیا 
دنک و یم  هدافتـسا  دوخ  ندوب  ریـصب  عیمـس و  فاصنا و  ترطف و  نادـجو و  هشیدـنا و  لقع و  رایتخا و  زا  ای  درادـن : رتشیب  باختنا 

یمن رب  یماگ  نآ  نتخاس  رد  دـنک و  یم  تشپ  نادـب  تلاهج  تلفغ و  رثا  رب  هک  نیا  ای  دزاس ، یم  ار  دوخ  يونعم  تایح  ناـمتخاس 
.دراد

دننک و یم  داجیا  دوخ  رد  یقفا  كولـس  لها  لد و  لها  لوق  هب  تقیقح ، رد  دنزاس ، یم  ار  دوخ  يونعم  تایح  نامتخاس  هک  اه  نآ 
یم عولط  راگدرورپ  تافص  ءامسا و  میهافم  یناعم و  رجفلا  علطم  قفا و  نیا  زا  هک  دننیرفآ  یم  شیوخ  یگدنز  رد  يرجفلا » علطم  »
: تسا هدش  تشادرب  یسدق  تیاور  نیا  زا  هک  تسا  يریبعت  زین  ندش  هنوگادخ  .دوش  یم  هنوگادخ »  » ناسنا نآ  هطساو  هب  دنک و 

(2) یلثم .» کلعجا  یتح  ینعطا  يدبع  »

.دش دهاوخ  راگدرورپ  تافص  ءامسا و  زا  يا  هنومن  دوش ، يونعم  تایح  ياضف  دراو  یسک  رگا  ینعی 

دوب یهلا  تافص  ءامسا و  رهظم  مالسا  ربمایپ 

: دیامرف یم  شیوخ  ربمایپ  فصو  رد  ملاع  راگدرورپ  هبوت ، هکرابم  هروس  تایآ  نیرخآ  رد 

(3) ٌمیِحَر .»  ٌفُؤَر  َنِینِمْؤُْملِاب  ْمُْکیَلَع  ٌصیِرَح  »

ص:215

.3 ناسنا ، (( . 1 - ) 1
ص361. یلماع ، رح  ۀینسلا ، رهاوج  (( . 2 - ) 2

.128 هبوت ، (( . 3 - ) 3
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هجیتن .تسوا  دوخ  تسخن  ِمیحر  فوئر و  هک  یلاـح  رد  .دـنک  یم  یفرعم  میحر  فوئر و  فصو  اـب  ار  ربماـیپ  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ 
تافـص ءامـسا و  میهاـفم  تاـیح  نیا  زا  هک  تسا  يوـنعم  یتاـیح  ياراد  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  مالـسا ، ناـشلا  میظع  ربـمغیپ  هک  نآ 

.تسا هدرک  عولط  دنوادخ 

مدرم نایم  رد  دوخ  تمحر  ار  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  مالسا ، ربمایپ  كرابم  دوجو  دیجم  نآرق  زا  رگید  يا  هیآ  رد  دنوادخ  نینچ ، مه 
: دناوخ یم 

(1) َنیَِملا�ْعِلل .»  ًهَمْحَر  ّالِإ 
�

َكا�ْنلَسْرَأ  ا�م  «َو 

.تسا دنوادخ  تیمیحر  تفأر و  تمحر و  زا  يا  هولج  زین  تمحر  نیا  کش ، یب 

تشذگ و نیا  .تسا (2)  هدش  نایب  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  مالـسا ، ربمایپ  زا  دیجم  نآرق  تایآ  رد  هک  یتشذگ  وفع و  تسا  نینچ  مه 
.تسا (3) ملاع  نابرهم  راگدرورپ  تشذگ  یمرن و  نامه  هولج  زین  هتشاد  مدرم  اب  ربمایپ  هک  یمرن  وفع و 

تسوا يونعم  تایح  هب  ناسنا  شزرا 

قفا دورن و  دوخ  یتوکلم  يونعم و  هبنج  تاـیح و  نیا  غارـس  هب  وا  رگا  اـما  دـنک ، یم  ادـیپ  شزرا  شیوخ  يوـنعم  تاـیح  هب  یمدآ 
.درادن یشزرا  دوشن ، قح  تافص  ءامسا و  عولط 

میظع ربمایپ  .دوخ  تیفرظ  عسو و  هزادنا  هب  هتبلا ، .دنشاب  یباتفآ  نینچ  هاگ  هعیلط  دنناوت  یم  همه  هک  تسا  نیا  رد  رگید  مهم  هلئـسم 
هعس هزادنا  هب  زین  اه  ناسنا  ریاس  دندوب و  قح  تافص  ءامسا و  قفا  دوخ  يدوجو  هعـس  هزادنا  هب  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  مالـسا ، نأشلا 
یمن توعد  نانآ  زا  زگره  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  مالـسا ، ربمایپ  دنتـسناوت ، یمن  رگا  اریز  دنوش ؛ هنوگادخ  دـنناوت  یم  دوخ  يدوجو 

: دنوش هتسارآ  یهلا  قالخا  هب  ات  درک 

(4) هللا .» قالخاب  اوقلخت  »

ص:216

.107 ءایبنا ، (( . 1 - ) 1
نآ زراب  هنومن  هک  تسا  دوجوم  خـیرات  رد  ربمایپ  ياهوفع  قیداـصم  تسا و  هدـش  هداد  وفع  هب  روتـسد  ـالومعم  نآرق  رد  (( . 2 - ) 2
نم اوضفنال  بلقلا  ظیلغ  اظف  تنک  ولو  مهل  تنل  هللا  نم  ۀـمحر  اـمبف  : » 159 نارمع ، لآ  .دوب  اج  نآ  حـتف  ماـگنه  هب  هکم  مدرم  وفع 
ذخ : » 199 فارعا ، زین  نیلکوتملا ؛» بحی  هللا  نإ  هللا  یلع  لکوتف  تمزع  اذإف  رمألا  یف  مهرواشو  مهل  رفغتـساو  مهنع  فعاف  کلوح 

«. نیلهاجلا نع  ضرعأو  فرعلاب  رمأو  وفعلا 
.نیشیپ تشون  یپ  (( . 3 - ) 3

ص 129. ج 58 ، راونالا ، راحب  ص 58 ؛ ج 11 ، يزار ، ریسفت  (( . 4 - ) 4
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تفار تمحر و  تبحم و  رهم و  لها  دنوش و  هتـسارآ  يدنوادخ  قالخا  هب  دیاب  همه  هک  تسانعم  نیدب  تسا و  یمومع  یتوعد  نیا 
.دنشاب تشذگ  و 

مالسلا هیلع  نانمومریما ، زا  ینخس 

رد هراب  نیا  رد  نانموم  ریما  .دراد  یتیعقوم  هچ  ملاع  نیا  رد  دشابن  شیوخ  يونعم  تایح  نتخاس  یپ  رد  یـسک  رگا  دید  دـیاب  لاح ،
هرابرد تسا  مزال  نآ  هب  نتخادرپ  زا  شیپ  اما  دراد ، لمات  یـسب  ياج  هک  دـنا  هدرک  حرطم  ار  یقیمع  بلطم  هغالبلا  جـهن  هبطخ 86 

يدودـح ات  ناشیا  ملع  نازیم  ترـضح و  يونعم  ماقم  ات  مییوگب  نخـس  نآرق  تایآ  ساسا  رب  مامه  ماما  نیا  يونعم  یتوکلم و  دـعب 
.دوش مولعم 

تسا ِبا�تِکْلا »  ُمْلِع  ُهَدْنِع  ْنَم   » مالسلا هیلع  یلع ،

ناشن ار  مالسلا ، هیلع  نینموملاریما ، كرابم  دوجو  شنیب  تریـصب و  شناد و  نازیم  دعر  لمن و  هکرابم  ياه  هروس  زا  یتایآ  هسیاقم 
لحم هب  مالـسلا ، هیلع  نامیلـس ، ترـضح  هاگراب  زا  تبیغ  زور  دنچ  زا  دعب  دـهده  هک  یماگنه  دـیامرف : یم  دـیجم  نآرق  .دـهد  یم 

هک درک  یم  تموکح  اه  نآ  رب  ینز  دندوب و  تسرپدیشروخ  نآ  مدرم  هک  مدرک  روبع  يروشک  زا  تفگ : نامیلـس  هب  دمآ  زاب  دوخ 
هب يا  همان  نامیلـس  نیمه ، يارب  .دوب  هجوت  لباق  دـندوب  هدرب  راک  هب  نآ  رد  هک  يرـصانعو  تنیز  تخاـس و  رظن  زا  شتنطلـس  تخت 

دوخ نانیـشن  هاگراب  هب  دهد  ناشن  وا  هب  زین  ار  دوخ  تردـق  هک  نیا  يارب  درک و  توعد  شیوخ  هاگراب  هب  ار  وا  تشون و  هاشداپ  نیا 
؟ دینک لقتنم  نم  تموکح  لحم  هب  ار  هاشداپ  نیا  تخت  دیناوت  یم  امش  زا  کی  مادک  دومرف :

«. ا�هِشْرَِعب ِینِیتْأَی  ْمُکُّیَأ  »

، مالسلا هیلع  نامیلس ، هب  نج  هفیاط  زا  یتیرفع  دیامرف  یم  دیجم  نآرق 

ص:217

نایراصنا نیسح  داتسا  ياهینارنخس  هعومجم  مالسا : رد  ینید )  ) www.Ghaemiyeh.comتفرعم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 449زکرم  هحفص 270 

http://www.ghaemiyeh.com


: دیوش دنلب  ناتیاج  زا  امش  هک  نیا  زا  لبق  مهد ، یم  ماجنا  ار  راک  نیا  نم  تفگ :

 «. َکِما�قَم ْنِم  َموُقَت  ْنَأ  َْلبَق  »

نیا یندز  مه  هب  مشچ  رد  تفگ : دـنا  هتـسناد  نامیلـس ، یـصو  ایخرب ، نب  فصآ  ار  وا  تایاور  دوب و  هاگراب  رد  هک  يرگید  درم  اما 
.درک رضاح  ار  تخت  مه  دعب  .مهد  یم  ماجنا  ار  راک 

: دیامرف یم  درم  نیا  هرابرد  راگدرورپ  هک  تسا  نیا  تسا  مهم  یلیخ  اج  نیا  رد  هک  یبلطم 

 «. ِبا�تِْکلا َنِم  ٌْملِع  ُهَْدنِع  يِذَّلا  َلا�ق  »

هک تسا  هدـشن  مولعم  ینـشور  هب  نونک  ات  هتبلا ، .دوب  باـتک  زا  يرادـقم  هب  وا  ملع  زا  یـشان  تشاد  راوگرزب  نیا  هک  یتردـق  ینعی 
.تسا هتسناد  یم  ار  باتک  نیا  زا  یتمسق  میرک  نآرق  صن  هب  صخش  نیا  هک  تسا  حضاو  یلو  تسیچ ، باتک  نیا  زا  روظنم 

مالسلا هیلع  نامیلس ، ترضح  عضاوت 

ندز مه  رب  مشچ  کی  زا  رتمک  هک  ییاهورین  نینچ  نتـشاد  اب  هک  درک  هراظن  ار  مالـسلا ، هیلع  نامیلـس ، ترـضح  هیحور  دـیاب  لاح ،
.دنک یمن  هدافتسا  نم »  » هملک زا  دنک و  یمن  رپس  هنیـس  دزادنا ، یمن  غامد  رد  داب  دندرک ، یم  اج  هب  اج  دیعب  هلـصاف  نآ  زا  ار  یتخت 

سدـقم دوجو  نآ  و  نم »  » دـیوگب تقیقح  هب  دراد  قح  طقف  رفن  کی  .دراد  ناسنا  يربخ  یب  لهج و  فعـض و  رب  تلالد  نتفگ  نم 
.ددرگ یم  وا  هدارا  هب  هدمآ و  دوجو  هب  وا  هدارا  هب  یتسه  ياه  خرچ  هک  تسا  قح  ترضح 

: سیونب دندومرف : یم  بتاک  هب  همان  يادتبا  رد  دنسیونب  يا  همان  دنتساوخ  یم  تقو  ره  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  ادخ ، لوسر  ور ، نیا  زا 

«. ...هللا لوسر  یمألا  هللادبع  نب  دمحم  نم  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  »

ص:218
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(1) هلوسرو .» هللا  دبع  نب  دمحم  نم  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

تلاح نیا  دوش و  یم  هدید  بلاط »  یبا  نب  یلع  هللادـبع  نم  ترابع «  ناشاه  همان  بلغا  يادـتبا  رد  زین  مالـسلا ، هیلع  نینموملاریما ،
يا هنیمز  چـیه  ناسنا  نیرخآ  ات  نیلوا  يارب  اریز  تسا ، نیمه  مه  قح  .تسا  هتـشاد  دوجو  مالـسلا ، مهیلع  همئا ، ایبنا و  همه  نایم  رد 

اه تردق  همه  هک  تسا  یـسک  اهنت  ایربک  اریز  تسا ، غورد  شربک  تسا  ربکتم  سک  ره  .درادـن  دوجو  رورغ  ربکت و  تینم و  يارب 
.تسوا (2) شیپ 

نیا دـناوتن  یـسک  رگا  دـیآ و  یم  رب  دور و  یم  ورف  هک  تسا  يداب  رد  شنیرفآ  اـب  اـم  هطبار  همه  تساـم ؟ دزن  یتردـق  هچ  عقاو ، هب 
.دریم یم  دنک ، ظفح  ار  هطبار 

.تسا دازآ  کلم  هک ز  نامیلس  تسا  نآ  هکلب  تسا  داب  نامیلس  کلم  نارظن  بحاص  شیپ 

هدـش میظنت  نآ  راشف  داب و  ساسا  رب  راطق  ياهزمرت  میوش ، یم  راطق  راوس  یتقو  .تسا  داب  رب  زین  ام  یگدـنز  نوئـش  ریاـس  یفرط ، زا 
هک نیا  .تسا  داـب  رب  یگدـنز  همه  .تسا  داـب  رب  راوس  ناـماهامیپاوه  تسا ؛ داـب  رب  راوس  ناـماهروتوم  نیـشام و  هخرچود و  تسا ؛

.درادن ّتینم  ربک و  رورغ و  رگید 

: دنتـشاد هضرع  دنوادخ  هب  دندش و  تحاران  هکئالم  هک  تشاد  شنانخـس  رد  نم  ردق  نآ  ناهاشداپ  زا  یکی  هک  دنا  هدرک  تیاکح 
؟! دناد یم  نم  ار  دوخ  باوصان  هب  ارچ  .تسین  قولخم  نیا  تسد  هک  يزیچ  ایادخ ،

ار دوخ  زین  وا  .درک  وا  هیبنت  رومام  ار  ناگتشرف  زا  یکی  فرط  نآ  زا  دوشن و  فقوتم  لاهسا  زا  هک  درک  رما  هاشداپ  مکش  هب  دنوادخ 
.داتفا هار  هب  هاشداپ  رصق  يوس  دروآ و  رد  یبیبط  لکش  هب 

وا دوبهب  رد  ناکشزپ  هچ  ره  درب و  یم  جنر  يرایسب  یتحاران  زا  هاشداپ 
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؛» ...ربیخ دوهی  یلإ  هللا  لوسر  یمألا  هللا  دـبع  نب  دـمحم  نم  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  : » ص 42 دیفم ، خیـش  صاصتخالا ، (( . 1 - ) 1
برح نب  نایفـس  ابأ  نأ  هربخأ  امهنع  یلاعت  هللا  یـضر  سابع  نب  هللا  دبع  نع  هللا  دـیبع  نع  : » ص 97 يراخب ، دابعلا ، لاـعفأ  قلخ  زین 

ص 311: ج 6 ، یئاسن ، يربکلا ، ننـسلا  زین  هلوسرو ؛» هللا  دبع  نب  دـمحم  نم  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  هیف  اذإف  اذـهب  هربخأ  ۀـیمأ  نب 
دبع نب  دمحم  نم  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  هیف  اذإف  ئرقف  هب  رمأف  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  باتکب  اعد  مث  نایفـس  وبأ  لاق  »...

کلم یلإ  بتک  : » ص 123 ج 8 ، یـسوط ، خیـش  طوسبملا ، زین  ...يدـهلا ؛» عبتا  نم  یلع  مالـس  مورلا  میظع  لقره  یلإ  هلوسرو  هللا 
، يربـطلا خـیرات  زین  ...اوملـست ؛» اوملـسأ  نأ  زمره  نب  يرـسک  یلإ  هللا  دـبع  نب  دـمحم  نم  میحرلا  نمحرلا  هللا  مـسب  اـباتک "  سرفلا 

نب ورمع  ملسو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ثعب  لاق  قاحسإ  نبا  : » ص 36 ق 2 ، ج 2 ، نودلخ ، نبا  خیرات  زین  ص 294 ؛ ج 2 ، يربط ،
هللا لوسر  دمحم  نم  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  اباتک  هعم  بتکو  هباحصأو  بلاط  یبأ  نب  رفعج  نأش  یف  یشاجنلا  یلإ  يرمـضلا  ۀیمأ 

«. ...نمیهملا نمؤملا  مالسلا  سودقلا  کلملا  هللا  کیلإ  دمحأ  یناف  تنأ  ملس  ۀشبحلا  کلم  محصالا  یشاجنلا  یلإ 
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یلع امرحو  یمح  امهلعجو  هقلخ ، نود  هسفنل  امهراتخاو  ءایربکلاو  زعلا  سبل  يذلا  دـمحلا هللا  : » هبطخ 192 هغالبلا ، جهن  (( . 2 - ) 2
«. هدابع نم  امهیف  هعزان  نم  یلع  ۀنعللا  لعجو  هلالجل ، امهافطصاو  هریغ ،
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، انثا نیا  رد  .دـش  در  رابرد  رانک  زا  دوب  هدـمآ  رد  ابطا  سابل  هب  هک  یهلا  هتـشرف  يزور  ات  دوب  نیا  .دـش  یم  رتدـب  دـندرک  یم  شالت 
؟ ینک هنیاعم  ار  وا  دوش  یم  تسا ، ضیرم  ترضح  یلعا  تفگ : .بیبط  تفگ : يا ؟ هراک  هچ  دیسرپ : وا  زا  رصق  رومام 

هب ار  شیوخ  تکلمم  زا  یمین  تفگ : درک و  وا  هب  ور  هاش  هنیاعم  زا  سپ  بیبط  .دـندرب  هاشداپ  نیلاـب  رب  ار  وا  درک و  تقفاوم  بیبط 
کی فصن  هک  لاهـسا  ياوادـم  يارب  تسا ؟ نارگ  تتیزیو  ردـق  نیا  ارچ  بیبط ، تفگ : هاشداپ  منک ! تیاوادـم  اـت  سیونب  نم  ماـن 

! دنریگ یمن  تکلمم 

! هدن یهاوخ  یم  هدب و  یهاوخ  یم  تسوت : دوخ  اب  رایتخا  تفگ :

! میهد یمن  ار  نآ  ندش  بوخ  زا  دعب  میسیون و  یم  ار  دنس  ام  هک  درک  رکف  دوخ  شیپ  درم ، یم  يرامیب  طرف  زا  تشاد  هک  هاشداپ 

زا دـعب  اضق ، زا  .دـشاب  سرتسد  رد  هک  درک  تماقا  ییاج  رد  هاشداپ  هجلاعم  زا  سپ  دوخ  دـش و  بوخ  هاـشداپ  داد و  ییوراد  بیبط 
هاش هک  نیا  ات  دـندش  زجاع  وا  نامرد  زا  اـبطا  هراـبود  .تشگ  یتخـس  تسوبی  راـچد  دـش و  ـالتبم  یتخـس  درد  لد  هب  هاـش  زور ، هس 
یم نامرد  ار  وت  تفگ : هنیاعم  زا  سپ  زین  وا  .دـندرب  هاش  دزن  دـندرک و  ادـیپ  ار  بیبط  نارومام  .دـنروایب  ار  بیبط  نامه  داد  روتـسد 

! مریگ یم  ار  تروشک  رگید  فصن  یلو  منک ،

يرانید نم  تفگ : درک و  هاش  هب  ور  نآ ، زا  سپ  .دش  زاب  شمکش  مد  رد  هک  داد  وا  هب  ییوراد  بیبط  دنسیونب و  دنـس  ات  تفگ  هاش 
.درادن ّتینم  همه  نیا  دور ، یم  تسد  زا  تسوبی  لاهسا و  کی  هب  هک  یتکلمم  ینادب  مهاوخ  یم  اما  .مهاوخ  یمن  وت  زا 

ام تسا و  ربخ  هچ  نم ... ، تموکح  نم ، هبترم  نم ، ماقم  نم ، هتـشون  نم ، تیعجرم  نم ، شناد  نم ، تلاکو  نم ، یلدنـص  نم ، ملع 
میهد رارق  ار  ادخ  میراد  هک  يا  همانرب  ره  رانک  رد  تقیقح  هب  ات  مینک  تداع  دوش ؟ یم  هچ  ار 

ص:220
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دوش و یم  عمج  شنامشچ  رد  کشا  دنیب ، یم  دوخ  هاگراب  رد  ار  سیقلب  تخت  یتقو  هک  تسا  مالـسلا ، هیلع  نامیلـس ، شور  نیا  و 
: دیوگ یم 

(1) ُرُفْکَأ .» ْمَأ  ُرُکْشَأ  ِینَُوْلبَِیل َأ  یِّبَر  ِلْضَف  ْنِم  ا�ذ�ه  »

رپس هنیـس  وا  ربارب  رد  ای  مراذگ  یم  كاخ  هب  شیارب  رکـش  یناشیپ  هک  دنک  شیامزآ  ارم  ات  داد  ماجنا  نم  يادخ  هک  دوب  يراک  نیا 
.منک یم 

: دعر هکرابم  هروس  هفیرش  هیآ  اما  .دوب  هدمآ  ِبا�تِْکلا »  َنِم  ٌْملِع  ُهَْدنِع  يِذَّلا  َلا�ق   » ترابع نآ  رد  هک  دوب  لمن  هروس  تایآ  نیا 

(2) ِبا�تِْکلا .»  ُْملِع  ُهَْدنِع  ْنَم  ْمُکَْنَیب َو  ِیْنَیب َو  ًادیِهَش  ّللِاب 
�

ِه �یفَک  ُْلق  ًالَسُْرم  َتَْسل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلوُقَی  «َو 

، ربمایپ يا  هک  دوب  دهاوخ  نیا  هیآ  ینعم  بیترت ، نیدب  .تسا  قح  هدننک  ناهنپ  شوپ و  هدرپ  يانعم  هب  رفاک  هک  تفگ  دیاب  ادتبا ، رد 
تلاسر رب  دهاش  ود  نم  وگب : نانآ  خساپ  رد  .یتسین  ادخ  هداتـسرف  وت  دنیوگ  یم  دـننک - یم  ناهنپ  ار  قح  هک  یناسک  ینعی  رافک - 

یـسک نم  تلاسر  داهـش  مود  و  تسا ؛ هدرک  قیدصت  ارم  توبن  رگید  تازجعم  نآرق و  اب  هک  تسادخ  نم  دـهاش  نیلوا  مراد : دوخ 
.تسوا دزن  رد  باتک  ملع  هک  تسا 

نامز رد  هک  تسا (3)  مالسلا ، هیلع  بلاط ، یبا  نب  یلع  كرابم  دوجو  تسوا  دزن  رد  باتک  همه  ملع  هک  یـسک  تایاور ، ساسا  رب 
يدودـح ات  ار  مالـسلا ، هیلع  نینموملاریما ، ماـقم  هیآ  ود  هسیاـقم  زا  ناوت  یم  لاـح ، .دنتـشادن (4) رتشیب  لاـس  هدـجه  هیآ  نیا  لوزن 

هیلع نینموملاریما ، تداهـش  مالـسا ، ربمایپ  توبن  رب  تداهـش  هلئـسم  رد  دـنوادخ  هک  دـیمهف  ناوت  یم  هیآ  نومـضم  زا  زین ، .تسناد 
.تسا هداد  رارق  شیوخ  تداهش  رانک  رد  ار  مالسلا ،

وا دشیدنا ؛ یمن  هابتـشا  یعوضوم  چیه  هرابرد  درادن و  دوخ  شنیب  هاگدـید و  رد  یهابتـشا  اطخ و  هک  تسا  یـسک  یلع  ور ، نیا  زا 
هک تسا  یسک 

ص:221

نیبم ناطلسب  ینیتأیل  وأ  هنحبذال  وأ  ادیدش  اباذع  هنبذعال  نیبئاغلا *  نم  ناک  مأ  دهدهلا  يرأ  یل ال  ام  لاقف  ریطلا  دقفتو  (( . » 1 - ) 1
اهلو ئـش  لک  نم  تیتوأو  مهکلمت  ةأرما  تدجو  ینإ  نیقی *  أبنب  أبـس  نم  کتئجو  هب  طحت  مل  امب  تطحأ  لاقف  دیعب  ریغ  ثکمف  * 

 * نودتهی مهف ال  لیبسلا  نع  مهدصف  مهلامعأ  ناطیـشلا  مهل  نیزو  هللا  نود  نم  سمـشلل  نودجـسی  اهموقو  اهتدجو  میظع *  شرع 
 * میظعلا شرعلا  بر  وه  الإ  هلإ  هللا ال  نونلعت *  امو  نوفخت  ام  ملعیو  ضرالاو  تاوامـسلا  یف  بخلا ء  جرخی  يذلا  اودجـسی هللا  الأ 

الملا اهیأ  ای  تلاق  نوعجری *  اذام  رظناف  مهنع  لوت  مث  مهیلإ  هقلأف  اذه  یباتکب  بهذا  نیبذاکلا *  نم  تنک  مأ  تقدـصأ  رظننـس  لاق 
الملا اهیأ  ای  تلاق  نیملـسم *  ینوتأو  یلع  اولعت  ـالأ  میحرلا *  نمحرلا  هللا  مسب  هنإو  نامیلـس  نم  هنإ  میرک *  باـتک  یلإ  یقلأ  ینإ 

 * نیرمأت اذام  يرظناف  کیلإ  رمالاو  دـیدش  سأب  ولوأو  ةوق  ولوأ  نحن  اولاق  نودهـشت *  یتح  ارمأ  ۀـعطاق  تنک  اـم  يرمأ  یف  ینوتفأ 
عجری مب  ةرظانف  ۀیدهب  مهیلإ  ۀلـسرم  ینإو  نولعفی *  کلذکو  ۀلذأ  اهلهأ  ةزعأ  اولعجو  اهودـسفأ  ۀـیرق  اولخد  اذإ  كولملا  نإ  تلاق 
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مهنیتأنلف مهیلإ  عجرا  نوحرفت *  مکتیدهب  متنأ  لب  مکاتآ  امم  ریخ  هللا  یناتآ  امف  لامب  ننودمتأ  لاق  نامیلـس  ءاج  املف  نولـسرملا * 
لاق نیملـسم *  ینوتأی  نأ  لبق  اهـشرعب  ینیتأی  مکیأ  الملا  اهیأ  ای  لاق  نورغاص *  مهو  ۀـلذأ  اهنم  مهنجرخنلو  اهب  مهل  لـبقال  دونجب 
لبق هب  کیتآ  انأ  باتکلا  نم  ملع  هدنع  يذلا  لاق  نیمأ *  يوقل  هیلع  ینإو  کماقم  نم  موقت  نأ  لبق  هب  کیتآ  انأ  نجلا  نم  تیرفع 
نمو هسفنل  رکـشی  امنإف  رکـش  نمو  رفکأ  مأ  رکـشأأ  ینولبیل  یبر  لضف  نم  اذه  لاق  هدنع  ارقتـسم  هآر  املف  کفرط  کیلإ  دـتری  نأ 

.40 - 20 لمن ، میرک .» ینغ  یبر  نإف  رفک 
.43 دعر ، (( . 2 - ) 2

: هؤانث لج  هللا  لوق  نع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تلأس  لاق : يردخلا ، دیعـس  یبأ  : » ص 659 قودص ، خیش  یلامألا ، (( . 3 - ) 3
�یفَک ُْلق  : » لجو زع  هللا  لوقف  هللا ، لوسر  ای  هل : تلقف  .دواد  نب  نامیلـس  یخأ  یـصو  كاذ  لاق : ِبا�تِْکلا »  َنِم  ٌْملِع  ُهَدـْنِع  يِذَّلا  َلا�ق  »

 «. بلاط یبأ  نب  یلع  یخأ  کلذ  لاق :  ِبا�تِْکلا ، »  ُْملِع  ُهَْدنِع  ْنَم  ْمُکَْنَیب َو  ِیْنَیب َو  ًادیِهَش  ّللِاب 
�

ِه
ياه هتـشون  هوای  اه و  ییوگ  هوای  مامت  هکم  رد  دـعر  هروس  لوزن  تابثا  اب  .تسا  هدـش  لزان  هکم  رد  دـعر  هکرابم  هروس  (( . 4 - ) 4

بیجع و هیآ  هیآ  نـیا  ور ، نـیا  زا  .دـیامن  یم  خر  نارگید  رب  ناـشیا  لـضف  دوـش و  یم  هداد  خـساپ  ناـنمومریما  هراـبرد  ناـگناگیب 
( فلوم  ) .تسا لکشم  لوقع  يارب  شمضه  تسا و  يروآ  تفگش 
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یم ار  هچ  ره  هتـشاد و  شیوخ  بلق  مشچ  هب  یکنیع  نینچ  وا  .تسا  هدرک  ریبعت  ِبا�تِْکلا »  ُْملِع  ُهَدـْنِع  ْنَم   » هب وا  زا  ملاـع  راـگدرورپ 
ياه هبطخ  زا  دـیآ  یم  رظن  هب  هک  هغـالبلا ، جـهن  هبطخ 87  رد  یتسرد ، شنیب  هاـگن و  نینچ  اـب  اذـل ، .تسا  هدـید  یم  تسرد  هدـید 

یقیقح دعب  هدرک و  هصالخ  دوخ  ندب  رد  طقف  ار  یگدنز  هک  یناسک  هرابرد  ار  شیوخ  رظن  دشاب ، ترضح  روآ  نزح  نکشرمک و 
: تسا هتفگ  هدرک و  نایب  دنا  هدز  هرگ  ار  شیوخ  فلز  ملاع  تاناویح  اب  هدرک و  شومارف  ار  دوخ  لیصا  و 

«. ناویح بلق  بلقلاو  ناسنا  ةروص  ةروصلا  »

نآرق هک  تسور  نآ  زا  زین  بلق  هملک  رب  ترـضح  هیکت  .تسا  تاناویح  بلق  ناشبلق  یلو  دنا ، ناسنا  لکـش  هب  رهاظ  رد  نانیا  ینعی 
: هیآ نیا  ساسا  رب  دناد ؛ یم  وا  بلق  ناسنا  رد  ار  مهف  زکرم  دیجم 

(1) ا�ِهب .» َنوُهَقْفَی  ٌبُوُلق �ال  ْمَُهل  »

زین هدع  نیا  دمهف ، یمن  ار  ملاع  قیاقح  زا  یتقیقح  چیه  ناویح  هک  روط  نامه  ینعی  دنا ؛ ناویح  نطاب  رد  ناسنا و  رهاظ  هب  هدع  نیا 
نخـس نیهلاتملا  ردص  ءارآ  زا  ای  دـناوخب  ار  انیـس  نبا  ياه  باتک  يرتش  يارب  یـسک  رگا  لاثم ، يارب  .دـنمهف  یمن  يزیچ  قیاقح  زا 

نایاپراچ نیا  دننام  زین  دمهفب  ار  تقیقح  هتـساوخن  هک  یناسنا  .دمهف  یمن  اه  نآ  زا  چیه  وا  دناوخب ، ار  دیجم  نآرق  تایآ  ای  دیوگب 
.درادن يا  هیام  نینچ  ناویح  دریگب و  هرهب  نآ  زا  هتساوخن  هتشاد و  شیوخ  رد  ار  كرد  مهف و  هیام  وا  هک  توافت  نیا  اب  .تسا 

: دنیامرف یم  دوخ  نخس  همادا  رد  ترضح 

و همئاق ،  مالعالا  و  نوکفؤت .  ینأ  و  نوبهذت .  نیأف  ءایحالا  تیم  کلذف  هنع .  دـصیف  یمعلا  باب  هعبتیف و ال  يدـهلا  باب  فرعی  «ال 
هنـسلأ نیدلا و  مالعأ  قحلا و  همزأ  مه  مکیبن و  هرتع  مکنیب  نوهمعت و  فیک  لب  مکب .  هاتی  نیأف  هبوصنم  رانملا  و  هحـضا ،  تایآلا و 

(2) نآرقلا .»  لزانم  نسحأب  مهولزنأف  قدصلا . 

ص:222

ْمَُهل ا�ِهب َو  َنوُرِْـصُبی  ٌُنیْعَأ �ال  ْمَُهل  ا�ِهب َو  َنوُهَقْفَی  ٌبُوُلق �ال  ْمَُهل  ِْسنِْإلا  ِّنِْجلا َو  َنِم  ًارِیثَک  َمَّنَهَِجل  ا�نْأَرَذ  ْدََـقل  َو  : » 179 فارعا ، (( . 1 - ) 1
ْوَأ َنوُعَمْـسَی  ْمُهَرَثْـکَأ  َّنَأ  ُبَسَْحت  ْمَأ   » ناقرف 44 زین  َنُوِلفا�ْغلا ، »  ُمُه  َِکئ�لوُأ  ُّلَـضَأ  ْمُه  ْلـَب  ِمـا�ْعنَْألاَک  َکـِئ�لوُأ  اـ�ِهب  َنوُعَمْـسَی  ـ�ال  ٌنا�ذآ 

«. ًالِیبَس ُّلَضَأ  ْمُه  َْلب  ِما�ْعنَْألاَک  ّالِإ 
�

ْمُه  ْنِإ  َنُولِقْعَی 
هبطخ 87. ۀغالبلا ، جهن  (( . 2 - ) 2
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هعبتیف يدهلا  باب  فرعی  ال 

تیاده باب  .تسا  هتخاس  ءامـسا  ملع  نتفرگ  هتـسیاش  هدرک و  ادخ  هفیلخ  هب  لیدبت  ار  یکاخ  مدآ  هک  تسا  یباب  نامه  يدـه  باب 
هدع هک  تسا  تیادـه  باب  نیا  .تسا  هدرک  هللا  تمارک  نییآ و  نید و  فرظ  هب  لیدـبت  ار  یمدآ  دوجو  نیلگ  فرظ  هک  تسا  یباب 

هار میقتـسم و  طارـص  مان  هب  يرگید  هار  توهـش  مکـش و  مسج و  هار  زا  ریغ  هک  دـنمهف  یمن  رمع  رخآ  ات  دـنیوج و  یمن  ار  نآ  يا 
ءاقل برق و  ماقم  يوس  هب  دـندمآ و  یم  رد  ندوب  نجل  نایم  مرک  زا  دـندرک ، یم  لاـبند  ار  نآ  رگا  هک  تسا  هتـشاد  دوجو  زین  ادـخ 

.دندرک یم  تکرح  قح 

هنع دصیف  یمعلا  باب  الو 

نانآ .دننکن  ررـض  همه  نیا  دـنوش و  نادرگیور  نآ  زا  ات  دـنا  هدـیمهفن  ار  یلدروک  نانآ  هک  تسانعم  نیدـب  ّدـصی »  » رانک رد  هنع » »
دروخب و تاناویح  ریاس  دـننام  دـیایب و  اپ  ود  سنج  نیا  ات  هتـشاد  لطعم  ار  شیوخ  شنیرفآ  ملاع  راگدرورپ  ایآ  هک  دـنا  هدیـشیدنین 
، نیمز نیا  رد  تشاد ؟ دوجو  ناسنا  قلخ  هب  يزاین  هچ  دوب ، نینچ  عقاو  هب  رگا  دوب ؟ راک  نیمه  لطعم  ناهج  ایآ  .دربب  تذـل  دریمب و 
تقلخ و زا  هک  تساـه  لاـس  اـهروسانیاد  دـننک و  یم  یگدـنز  برقع و ...  راـم و  هناـیروم و  هچروم و  هک  تسا  لاـس  نوـیلیم   20

مک تسد  نیا  زا  یتادوجوم  نیمز  دـنک  ساسحا  راگدرورپ  ات  تشادـن  مک  ادـخ  ناهج  هنیمز ، نیا  رد  .تسا  هتـشذگ  ناش  يدوباـن 
.دشاب دازیمدآ  قلخ  هب  زاین  ات  هتشاد 

دندنام لدروک  هک  تسا  نیا  .دننک  زیهرپ  نآ  زا  ات  ار  تلالـض  هار  هن  دننک و  تکرح  نآ  رد  ات  دندیمهف  ار  تیاده  هار  هن  هدـع  نیا 
زین اهرش  نیرتدب  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  مالـسا ، ربمایپ  هدومرف  هب  تسا و  روک  تقیقح  مهف  زا  نانیا  بلق  .دندش  هیاپمه  تاناویح  اب  و 

: تسا نیمه 

(1) بلقلا .» یمع  یمعلا  ّرش  »

ص:223

(. رش ياج  هب  یمعا  . ) ص81 ج8 ، یفاک ، رد  هملک  فالتخا  اب  زین  ص577 ؛ قودص ، خیش  یلامالا ، (( . 1 - ) 1
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توهـش مکـش و  درگ  هب  تسین ، ادخ  رود  هب  نانآ  فاوط  .دنخرچ  یم  شیوخ  ندـب  رود  اه  نآ  هک  تسا  یلدروک  نیمه  ببـس  هب 
ناشبیـصن لالح  توهـش  مه  دش و  یم  دابآ  لالح  يزور  زا  ناشمکـش  مه  دندرک  یم  فاوط  ادخ  رود  هب  رگا  هک  یلاح  رد  تسا ؛

: هلمج زا  .دنراد  تلالد  انعم  نیدب  نآرق  زا  يرایسب  تایآ  .دندرب  یم  ثرا  هب  ار  دبا  تشهب  تمایق  رد  مه  تشگ و  یم 

(1) ِتا�بِّیَّطلا .»  َنِم  ْمُها�ْنقَزَر  »

(2) َنوُُدبْعَت .»  ّیِإ 
ُها� ُْمْتنُک  ْنِإ  ِّلل 

�
ِه اوُرُکْشا  ْمُکا�ْنقَزَر َو  ا�م  ِتا�بِّیَط  ْنِم  اُولُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی  »

ِتَمِْعِنب َنُونِمُْؤی َو  ِلِطا�ْبلِابَف  ِتا�بِّیَّطلا َأ  َنِم  ْمُکَقَزَر  ًهَدَـفَح َو  َنِیَنب َو  ْمُکِجا�وْزَأ  ْنِم  ْمَُکل  َلَعَج  ًاجا�وْزَأ َو  ْمُکِـسُْفنَأ  ْنِم  ْمَُکل  َلَعَج  ّللا 
�

ُه «َو 
(3) َنوُرُفْکَی .»  ْمُه  ّللا 

�
ِه

ّللا
�

ُه َكَرا�بَتَف  ْمُکُّبَر  ّللا 
�

ُه ُمُِکل�ذ  ِتا�بِّیَّطلا  َنِم  ْمُکَقَزَر  ْمُکَرَوُص َو  َنَسْحَأَف  ْمُکَرَّوَص  ًءا�ِنب َو  َءاـ�مَّسلا  ًارا�رَق َو  َضْرَأـْلا  ُمَُکل  َلَـعَج  يِذَّلا  ّللَا 
�

ُه »
(4) َنیَِملا�ْعلا .»  ُّبَر 

ءایحالا تیم  کلذف 

دنتسه ییاه  هدرم  نامه  نانیا  تقیقح ، رد  .تسا  هدنز  رهاظ  هب  ناگدرم  ییاه  ناسنا  نینچ  هرابرد  مالسلا ، هیلع  نینموملاریما ، ریبعت 
: دیامرف یم  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  مالسا ، ربمایپ  هب  نانآ  هرابرد  رطاف  هروس  رد  ادخ  هک 

(5) ِرُوبُْقلا .» ِیف  ْنَم  ٍعِمْسُِمب  َْتنَأ  ا�م  ُءا�شَی َو  ْنَم  ُعِمُْسی  ّللا 
�

َه َّنِإ  ُتا�ْومَْألا  ُءا�یْحَْألا َو َال  يِوَتْسَی  ا�م  «َو 

هدرم زین  شدوخ  تسوا و  ربق  وت  يومع  ندـب  .تسا  كرحتم  ربق  کـی  بلاـق  رد  يا  هدرم  وت  يومع  دـننام  یـسک  ربماـیپ ، يا  ینعی 
وت یتح  هک  يروط  هب  تسا ، هدناریم  ار  شبلق  شوگ و  تلاهج  تلفغ و  هک  تسا  یـسک  هدرم  نیا  .تسین  شیب  ربق  نیا  رد  ییوبدـب 

تاجن دناوتب  ییاحیسم  مد  ات  دشاب  هتشاد  دوجو  يدیما  هنزور  دیاب  يرآ ، .یناسرب  وا  هب  ارم  مایپ  یناوت  یمن  يونعم  تردق  نیا  اب  زین 
دوخ شیوخ  تسد  هب  هک  یسک  یلو  دشاب ، شخب 

ص:224

ُْمْتنُک ْنِإ  ِّلل 
�

ِه اوُرُکْـشا  ْمُکا�ْنقَزَر َو  ا�م  ِتا�بِّیَط  ْنِم  اُولُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی  : » 172 هرقب ، دشاب : ریز  تایآ  هب  هراشا  دـناوت  یم  (( . 1 - ) 1
ِتا�بِّیَّطلا َنِم  ْمُکَقَزَر  ًهَدَفَح َو  َنِیَنب َو  ْمُکِجا�وْزَأ  ْنِم  ْمَُکل  َلَعَج  ًاجا�وْزَأ َو  ْمُکِسُْفنَأ  ْنِم  ْمَُکل  َلَعَج  ّللا 

�
ُه َو  : » 72 لحن ، زین  َنوُُدبْعَت ؛ »  ّیِإ 

ُها�
َنَـسْحَأَف ْمُکَرَّوَص  ًءا�ِنب َو  َءا�مَّسلا  ًارا�رَق َو  َضْرَْألا  ُمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا  ّللَا 

�
ُه : » 64 رفاغ ، زین  َنوُرُفْکَی ؛ »  ْمُه  ّللا 

�
ِه ِتَمِْعِنب  َنُونِمُْؤی َو  ِلِـطا�ْبلِابَف  َأ 

ِتا�بِّیَّطلا َو َنِم  اُولُک  ُلُسُّرلا  اَهُّیَأ  ـا�ی  : » 51 نونمؤم ، زین  َنیَِملا�ْعلا ؛»  ُّبَر  ّللا 
�

ُه َكَرـا�بَتَف  ْمُکُّبَر  ّللا 
�

ُه ُمُِکل�ذ  ِتـا�بِّیَّطلا  َنِم  ْمُکَقَزَر  ْمُکَرَوُص َو 
ِتا�بِّیَّطلا َو َنِم  ْمُها�ْنقَزَر  ِرْحَْبلا َو  ِّرَْبلا َو  ِیف  ْمُها�ْنلَمَح  َمَدآ َو  ِیَنب  ا�ْنمَّرَک  ْدََـقل  َو  : » 70 ءارـسا ، زین  ٌمِیلَع ؛ »  َنُولَمْعَت  ا�ِمب  یِّنِإ  ًاِحلا�ص  اُولَمْعا 

« . ًالیِضْفَت ا�نْقَلَخ  ْنَّمِم  ٍرِیثَک  �یلَع  ْمُها�ْنلَّضَف 
.172 هرقب ، (( . 2 - ) 2
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.72 لحن ، (( . 3 - ) 3
.64 رفاغ ، (( . 4 - ) 4
.22 رطاف ، (( . 5 - ) 5
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زا یلاخ  هک  یناسک  دـنا  هدرک  مـالعا  نیدـحوملا  یلوم  هک  تسور  نیا  زا  .درادـن  يرثا  وا  رد  زین  مد  نیا  هدرک  كـاله  هتـشک و  ار 
.چیه دزرا ؟ یم  ردقچ  تیم  نیا  لاح ، .دنا  تیم  دنتسه  تفرعم 

ای ییولیک 4  شتشوگ  دوش ، حبذ  دنفسوگ  نیا  یعرـش  دعاوق  قباطم  رگا  .تسا  ناموت  رازه  دون  شتمیق  هدنز  دنفـسوگ  دینک  ضرف 
تسا و سجن  هدرم  ناسنا  اما  .دزرا  یمن  چـیه  دریمب  دروخب و  یمـس  هایگ  اـی  دـتفیب  يدـنلب  زا  رگا  یلو  دراد ، تمیق  ناـموت  رازه   5
هک تسا  نینچ  نیا  .دنوش  یم  تحاران  شنفعت  يوب  زا  رهش  لها  دنامب ، رگا  اریز  تسین ، شندرک  نفد  زج  يا  هراچ  درادن و  یتمیق 

هـضرع ادـخ  هب  تمایق  رد  دراد - یکرحتم  ندـب  اـهنت  تسا ، نآرق  رظن  هک  نینموملاریما ، هاگدـید  زا  هک  ار -  هدرم  ناـسنا  نیا  یتقو 
.درخ یمن  مه  چیه  هب  ار  نآ  دننک ،

تسا و نآرق  فرح  نیرخآ  نیا  .تشهب  مان  هب  دـنراد  یغاـب  تماـیق  رد  ناگدـنز  خزود و  ماـن  هب  دـنراد  يربق  تماـیق  رد  ناـگدرم 
: دیامرف یم  نآرق  رد  راگدرورپ  هک  تسا  نیا  بیجع 

(1) �ییْحَی .»  ا�هِیف َو �ال  ُتوُمَی  «�ال 

ار تشهب  ياه  تذل  هک  یتایح  اما  دننک ، یم  ساسحا  ار  درد  هک  دنا  كرحتم  ییاه  ندب  هکلب  دـنرادن ، یتایح  مه  منهج  رد  اه  نآ 
.دنرادن دننک  كرد 

.تسا یشرع  یتایح  و  یتوکلم ، یتایح  یهلا ، یتایح  هب  هدنز  وا  .هدنز  تفرعماب  ناسنا  تسا و  هدرم  تفرعم  یب  ناسنا  يرآ ،

یم اج  نیا  زا  نوبهذت ؟ نیاف  دیامرف : یم  هفوک  مدرم  هب  ترـضح  هک  تسا  يدـعب  زارف  رد  هبطخ  نیا  رد  دوجوم  رگید  بیجع  هتکن 
ياـه هسوسو  اریز  تسا ، هدـید  یم  هدرم  ار  شیوخ  ربـنم  ياـپ  رب  هتـسشن  مدرم  رتـشیب  مالـسلا ، هیلع  نینموملاریما ، هک  دـیمهف  ناوـت 

.دوب هداد  رارق  يونعم  گرم  هناتسآ  رد  ار  نانآ  هدرک و  ادج  تیناسنا  زا  ار  مدرم  هیما  ینب  گنهرف  نیطایش و 

ص:225

 « . �ییْحَی ا�هِیف َو �ال  ُتوُمَی  َمَّنَهَج �ال  َُهل  َّنِإَف  ًامِرُْجم  ُهَّبَر  ِتْأَی  ْنَم  ُهَّنِإ  : » هدمآ هیآ 74  هط ، هروس  رد  زین  ، 13 یلعا ، (( . 1 - ) 1
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نوبهذت نیاف 

(1)

؟ دوش یم  یهتنم  اجک  هب  هداج  نیا  نایاپ  و  تسیچ ؟ نتفر  نیا  تبقاع  دیور ؟ یم  اجک  هک  تسا  نیا  مدرم  زا  ترضح  لاوس 

عمج تسوپ  کشخ و  تلکـسا  یتشم  تسا : هدرک  نایب  زین  ار  مسج  هداج  رخآ  دیجم  نآرق  هک  دـنمهف  یم  دنـشاب  رادـیب  مدرم  رگا 
ياه تمعن  ندروخ  ناهد  هن  دـنربب ، تشهب  هب  ار  هدرم  نیا  دـنهاوخب  رگا  اریز  دـیآ ، یمن  يراک  چـیه  هب  تمایق  رازاـب  رد  هک  هدـش 

: ار رظانم  نآ  ندید  مشچ  هن  و  ار ، اهادص  نآ  ندینش  شوگ  هن  دراد ، ار  تشهب 

(2) ا�ِهب .» َنوُعَمْسَی  ٌنا�ذآ �ال  ْمَُهل  ا�ِهب َو  َنوُهَقْفَی  ٌبُوُلق �ال  ْمَُهل  - »

(3) هراجحلاک .»  مهبولق  -»

(4) ًابَطَح .» َمَّنَهَِجل  کَف 
�

اُونا - »

؟ دننکب دنناوت  یم  هچ  تشهب  رد  اه  نیا 

(5) َنوُکَفُْؤت .»  ّنَأَف 
�

ی َنُوبَهْذَت  َْنیَأَف  »

؟ تساجک تسیک و  امش  دوبعم  هلبق و  دندنادرگرب ؟ ادخ  زا  هنوگچ  ار  امش  يور  دیور و  یم  اجک 

ۀبوصنم رانملاو  ۀحضاو  تایآلاو  ۀمئاق  مالعالاو 

هناشن نیا  اریز  تسا ، هدربن  نایم  زا  ار  اه  نآ  نمشد  تساپرب و  امـش  ترخآ  ایند و  ریخ  نیمات  يارب  راگدرورپ  ياه  هناشن  مدرم ، يا 
: تسین یندرب  نیب  زا  اه 

(6) َنوُِظفا�َحل .»  َُهل  ّنِإ 
�
ا َرْکِّذلا َو  اَْنلََّزن  ُنَْحن  ّنِإ 

�
ا »

: دمهفن ار  اه  نآ  یسک  هک  تسین  يرشب  هدیچیپ  ياه  هفسلف  هرمز  رد  تسا و  نشور  نآرق  رد  ادخ  نانخس 

ّیِإ َو
ُها� ّالِإ 

�
اوُُدبْعَت  ّالَأ 

�
َکُّبَر  �یضَق  ، » (7) ِیْغَْبلا »  ِرَْکنُْملا َو  ِءا�شْحَْفلا َو  ِنَع  �یْهنَی  �یبْرُْقلا َو  يِذ  ِءا�تیِإ  ِنا�سْحِْإلا َو  ِلْدَْـعلِاب َو  ُُرمْأَی  ّللا 

�
َه َّنِإ  »

اُولُوق »(8) ًانا�سْحِإ » ِْنیَِدلا�ْولِاب 

ص:226

 ( ریوکت هروس  هیآ 26  زا  سابتقا  هبطخ 87 (. ۀغالبلا ، جهن  (( . 1 - ) 1
.179 فارعا ، (( . 2 - ) 2
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ا�َمل ِهَراـ�جِْحلا  َنِم  َّنِإ  ًهَوْسَق َو  ُّدَـشَأ  ْوَأ  ِهَراـ�جِْحلاَک  َیِهَف  َکـِل�ذ  ِدـَْعب  ْنِم  ْمُُکبُوُلق  ْتَسَق  َُّمث  : » هرقب هروـس  هیآ 74 ، هب  هراـشا  (( . 3 - ) 3
 «. َنُولَمْعَت ا�ّمَع  ٍِلفا�ِغب  ّللا 

�
ُه اَم  ّللا َو 

�
ِه ِهَیْشَخ  ْنِم  ُِطبْهَی  ا�َمل  ا�ْهنِم  َّنِإ  ُءا�ْملا َو  ُْهنِم  ُجُرْخَیَف  ُقَّقَّشَی  ا�َمل  ا�ْهنِم  َّنِإ  ُرا�ْهنَْألا َو  ُْهنِم  ُرَّجَفَتَی 

«. ًابَطَح َمَّنَهَِجل  کَف 
�

اُونا َنوُطِسا�ْقلا  اَّمَأ  َو  : » 15 نج ، (( . 4 - ) 4
.62 رفاغ ، 3 ؛ رطاف ، 34 ؛ سنوی ، 95 ؛ ماعنا ، (( . 5 - ) 5

.9 رجح ، (( . 6 - ) 6
.90 لحن ، (( . 7 - ) 7

.23 ءارسا ، (( . 8 - ) 8
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(4) ِتا�قَدَّصلا .»  ِیبُْری  ا�بِّرلا َو  ّللا 
�

ُه ُقَحْمَی   » (3) اَوبِّرلا » اُولُکَْأت  �ال   » (2) ِلِطا�ْبلِاب »  ْمُکَْنَیب  ْمَُکلا�ْومَأ  اُولُکَْأت  �ال   » (1) ًانْسُح » ّنِلل 
�
ِسا

، سپ .دـهد  یم  ناشن  همه  هب  ار  هار  هدـش و  بصن  اج  همه  رد  ادـخ  تیاضر  تشهب و  هب  ندیـسر  يارب  مزـال  ياـه  هناـشن  مئـالع و 
.تسین یندش  مگ  هداج  نیا  نوچ  مدرک ؛ مگ  ار  هداج  دیوگب  دناوت  یمن  یسک 

.تسا یمدآ  رایتخا  باختنا و  لصاح  ندش  خزود  لها  .دوش  یمن  خزود  دراو  رابجا  هب  یناسنا  چیه  هک  دوش  یم  مولعم  نایب ، نیا  اب 
.دنوش یم  خزود  لها  دنریذپ  یمن  ار  قح  نخس  هک  نانآ  دنتسه و  تاجن  لها  دنوش  یم  عناق  دنونش و  یم  ار  ادخ  نخس  هک  اه  نآ 
تیاده تمحر و  رهظم  دـنوادخ  .دـشاب (5)  هدرک  منهج  لها  ار  وا  دـنوادخ  هک  درادـن  دوجو  تماـیق  رد  مه  رفن  کـی  ور ، نیا  زا 

ایادخ دـنیوگب : دـنیاشگب و  ضارتعا  هب  بل  اه  یمنهج  نآ  رد  هک  درادـن  دوجو  نومـضم  نیدـب  يا  هیآ  نآرق  رد  ور ، نیا  زا  .تسا 
: میناوخ یم  لیمک  ياعد  زا  یشخب  رد  هراب ، نیمه  رد  .دنهد  تبسن  ادخ  هب  ار  ناشنتفر  منهج  ای  يدرک ؟ خزود  لها  ار  ام  ارچ 

«. امالس ادرب و  اهلک  رانلا  تلعجل  کیدناعم  دالخا  نم  هب  تیضق  کیدهاج و  بیذعت  نم  هب  تمکح  ام  الول  عطقا  نیقیلابف  »

ار خزود  تاقبط  همه  دنوادخ  دوبن ، مدرم  ياه  يرادرکدب  رگا  هک  دنک  یم  نایب  ینشور  هب  زارف  نیا  رد  مالسلا ، هیلع  نینموملاریما ،
هنرگو دـنتخاس  شتآ  رونت  دـندرک و  ادـج  تشهب  زا  ار  هعطق  نیا  مدرم  دوخ  .داد  یم  رارق  تشهب  دـننامب  تینمااب  کنخ و  ییاـضف 

.دوب یم  تشهب  دیاب  لصا ، رد  منهج ،

؟  مکب هاتی  نیأف 

ناـیم رد  ادـخ  ياـه  هناـشن  نآرق و  هک  نآ  لاـح  دـیدرک ؟ مگ  ار  قح  اـت  دـندرک  نادرگرـس  ار  امـش  روـطچ  دـیامرف : یم  ترـضح 
؟ تسا هدرک  التبم  يا  ینادرگرس  تریح و  نینچ  هب  ار  امش  یسک  هچ  تسامش ؟

ص:227

.83 هرقب ، (( . 1 - ) 1
.29 ءاسن ، (( . 2 - ) 2

.130 نارمع ، لآ  (( . 3 - ) 3
.276 هرقب ، (( . 4 - ) 4

یـضعب قبط  اریز  دـننک ، یم  تسرد  مدرم  مه  ار  تشهب  دـننک ، یم  تسرد  ناـشلامعا  اـب  مدرم  ار  منهج  هک  روـط  ناـمه  (( . 5 - ) 5
یم تسد  راک  زا  هاگ  دندوب و  راک  لوغشم  هاگ  هک  مدید  تشهب  رد  ار  يا  هدع  دومرف  هک  جارعم  ثیدح  زا  یتمسق  دننام  تایاور - 
ياه لاهنو  دوش  یم  هتـشاذگ  تشخ  يور  تشخ  تشهب  رد  مدرم  کین  ياـهراک  اـب  مدرم و  لـمع  اـب  ...ارچ -  مدیـسرپ  دندیـشک ؛

 ... . دوش یم  هتشاک  یتشهب 
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؟  نوهمعت فیک  لب 

؟ داد خر  امش  يارب  قافتا  نیا  هنوگچ  و  دیدش ؟ لدروک  امش  روطچ  دیوگ : یم  دنک و  یم  بجعت  مالسلا ، هیلع  یلع ، اج  نیا  رد 

قدصلا ۀنسلاو  نیدلا  مالعاو  قحلا  ۀّمظع  مهو  مکیبن  ةرتع  مکنیبو 

دنتسه نید  یقیقح  ياه  هناشن  هک  یناسک  دنتسه ؛ قح  هتشر  هک  دنتسه  امش  نایم  رد  مالـسلا ، مهیلع  ربمغیپ ، تیب  لها  هک  نآ  لاح 
.دیسر یم  ادخ  هب  دینک  ادیپ  کسمت  هتشر  نیا  هب  امش  رگا  تسا و  یتسار  نابز  ناشدوجو  و 

ترضح نآ  رگید  تیمولظم  یلع و  ملع 

تسا یمهم  یملع  زکرم  ندنل  يامن  نامسآ  .منک  ندید  زین  ندنل  يامن  نامـسآ  زا  دندرک  متوعد  متفر  یم  ربنم  ندنل  رد  هک  یمایا 
ار اه  غارچ  راک  نیا  يارب  دشک و  یم  لوط  تعاس  ود  هب  بیرق  امن  نامسآ  نیا  ياشامت  .تسا  هدش  هتخاس  عیـسو  يا  هقطنم  رد  هک 

.دهد یمن  صیخشت  ار  شا  يرانک  رفن  یسک  هک  تسا  نانچ  یکیرات  دننک و  یم  شوماخ 

یط زا  سپ  دوب و  هدیچیپ  مه  رد  يزاگ  تروص  هب  ادتبا  تقلخ  هک  دوش  یم  حیرشت  لماک  روط  هب  نیمز  تقلخ  امن  نامـسآ  نیا  رد 
.داتفا قافتا  ...و  .اه  هموظنم  اه و  هراتس  اهدیشروخ و  اه و  یباحس  اه و  ناشکهک  تقلخ  ییاه  هرود 

مدرم برغ - رد  هچ  قرـش و  رد  هچ  ایند -  ياج  ره  رد  ناـشناعونمه  اـه و  یـسیلگنا  متفگ : مهارمه  هب  دـش  نشور  اـه  غارچ  یتقو 
شیتیرب هناخباتک  هب  هک  شیپ  زور  دـنچ  متفگ : دیـسرپ ، ار  تلع  .یملع  رظن  زا  متفگ : رظن ؟ هچ  زا  تفگ : دنتـسه ! يرگمتـس  رایـسب 

امن نامسآ  نیا  رد  زورما  نم  هچنآ  .تسا  قرشم  نادنمشناد  قرشم و  مدرم  هب  قلعتم  اه  باتک  دصرد  داتفه  دودح  مدید  مدوب  هتفر 
، نینموملاریما هغالبلا  جهن  لوا  هبطخ  رد  مدرک  هدهاشم 
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، مالـسلا هیلع  نینموـملاریما ، .تسا  دوـجوم  هناـخباتک  نیمه  رد  نآ  موـس  نرق  هب  قـلعتم  یطخ  هخـسن  هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا ، هیلع 
ملع هزورما  هک  نانچ  نآ  شنیرفآ -  زار  هک  هدناوخ  ار  هبطخ  نیا  ربنم  يور  هفوک  دجـسم  رد  شنیرفآ  تقلخ  زا  دعب  لاس  اهدرایلیم 

.تسا هدمآ  نآ  رد  دیوگ - یم 

نوطـالفا و مالـسلا ، هیلع  نینموملاریما ، زور  نآ  نیعمتـسم  دـنک  یم  ناـمگ  دـنک ، یم  رکفت  هبطخ  نیا  رد  ناـسنا  یتقو  یتـسار ، هب 
یسک زور  نآ  منک  یمن  رواب  ور ، نیا  زا  .دنا  هدوب  نیهلاتملا  ردص  سیئرلا و  خیش  یباراف و  رصنوبا  يدنک و  طارقس و  سدیمشرا و 

.دیامرف یم  هچ  تقلخ  ادخ و  هرابرد  مالسلا ، هیلع  نینموملاریما ، هک  دشاب  هدیمهف  یتسرد  هب 

نآرقلا لزانم  نسحاب  مهولزناف 

ادتقا ناشیا  هب  یبلق  هطبار  نیا  اب  دـیهد و  رارق  مالـسلا ، مهیلع  تیب ، لها  هاگیاج  ار  شیوخ  بلق  تسا : نینچ  ترـضح  نخـس  همادا 
.ددرگ یم  زاب  نآ  لیصا  عبانم  زا  تفرعم  بسک  هب  اه  نیا  همه  دیسرب و  دابآ  یترخآ  ایند و  ادخ و  يدونشخ  ادخ و  هب  ات  دینک 

ص:229

نایراصنا نیسح  داتسا  ياهینارنخس  هعومجم  مالسا : رد  ینید )  ) www.Ghaemiyeh.comتفرعم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 449زکرم  هحفص 286 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:230

نایراصنا نیسح  داتسا  ياهینارنخس  هعومجم  مالسا : رد  ینید )  ) www.Ghaemiyeh.comتفرعم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 449زکرم  هحفص 287 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:231

نایراصنا نیسح  داتسا  ياهینارنخس  هعومجم  مالسا : رد  ینید )  ) www.Ghaemiyeh.comتفرعم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 449زکرم  هحفص 288 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:232

نایراصنا نیسح  داتسا  ياهینارنخس  هعومجم  مالسا : رد  ینید )  ) www.Ghaemiyeh.comتفرعم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 449زکرم  هحفص 289 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:233

نایراصنا نیسح  داتسا  ياهینارنخس  هعومجم  مالسا : رد  ینید )  ) www.Ghaemiyeh.comتفرعم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 449زکرم  هحفص 290 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:234

نایراصنا نیسح  داتسا  ياهینارنخس  هعومجم  مالسا : رد  ینید )  ) www.Ghaemiyeh.comتفرعم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 449زکرم  هحفص 291 

http://www.ghaemiyeh.com


جرف راظتنا  دیما و  اب  تفرعم  هطبار  - 13

هراشا
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نعلو نیرهاطلا ، هلآو  دّمحم  یلع  ّلصو  نیلسرملاو  ءایبنألا  عیمج  یلع  هللا  یّلـصو  نیملاعلا  بر  دمحلا هللا  .میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
.نیعمجا مهئادعا  یلع 

ترضح سدقم  هاگشیپ  رد  دنیآ ، یم  دیدپ  ناسنا  نطاب  رد  هک  یتاکرح  تالاح و  مامت  ناموصعم ، تایاور  نآرق و  تایآ  ساسا  رب 
یگدیـسر تماـیق  رد  یفنم ) هچ  تبثم و  هچ   ) هدـنورپ نیا  هب  دـندرگ و  یم  جرد  وا  هدـنورپ  رد  دـنیآ و  یم  باـسح  هب  لـمع  قـح ،

: دیسرپ مالسلا ، هیلع  قداص ، ماما  زا  يریهز  رمع  وبا  .دش (1) دهاوخ 

؟ دنیآ یم  باسح  هب  ام  لامعا  وزج  زین  مینز  یم  هک  ییاه  فرح  هللا ، لوسر  نبای 

: دندومرف مالسلا ، هیلع  مشش ، ماما 

بلق رب  نآ  روطخ  درذگ و  یم  یمدآ  بلق  رب  هچنآ  دـیجم ، نآرق  رد  .دنتـسه (2) لمع  دوخ  هکلب  دنیآ ، یمن  باسح  هب  لمع  وزج 
، دراد شاداپ  راگدرورپ  هاگـشیپ  رد  دـشاب ، یتبثم  لمع  لمع  نیا  رگا  لاح ، .تسا  هدـش  باسح  بلق  بسک  تسوا  دوخ  راـیتخا  هب 

.دراد باقع  هنرگو 

: دنا هدومرف  نآ  رد  هک  میور  یم  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  ادخ ، لوسر  كرابم  دوجو  زا  تیاور  نیا  غارس  هب  تامدقم  نیا  نایب  اب  لاح ،

ص:237

ا�نَتَْلیَو ا�ی  َنُولوُقَی  ِهِیف َو  ا�ّمِم  َنیِقِفْشُم  َنیِمِرْجُْملا  يَرَتَف  ُبا�تِْکلا  َعِضُو  َو  : » 49 فهک ، تایآ - : نیا  هب  تسا  هراشا  تشون .  یپ  (( 1 - ) 1
ْنَمَف : » 8  - 7 لازلز ، ًادَحَأ - .» َکُّبَر  ُِملْظَی  ًارِـضا�ح َو �ال  اُولِمَع  ا�م  اوُدَـجَو  ا�ها�صْحَأ َو  ّالِإ 

�
ًهَرِیبَک  ًهَریِغَـص َو �ال  ُرِدا�ُغی  ِبا�تِْکلا �ال  اَذـ�ِهل  ا�م 

ِیف ْنُکَتَف  ٍلَدْرَخ  ْنِم  ٍهَّبَح  َلا�ْقثِم  ُکَت  ْنِإ  ا�هَّنِإ  َّیَُنب  ـا�ی  : » 16 نامقل ، ُهَرَی - ؛»  ارَـش  ٍهَّرَذ  َلا�ْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَم  َو  ُهَرَی *  ًاْریَخ  ٍهَّرَذ  َلا�ْقثِم  ْلَمْعَی 
ٍْریَخ ْنِم  ْتَلِمَع  ا�م  ٍسْفَن  ُّلُک  ُدَِجت  َمْوَی  : » 30 نارمع ، لآ  ٌرِیبَخ - ،» ٌفیَِطل  ّللا 

�
َه َّنِإ  ّللا 

�
ُه اَِهب  ِتْأَی  ِضْرَْألا  ِیف  ْوَأ  ِتا�وا�مَّسلا  ِیف  ْوَأ  ٍهَرْخَص 

«. ِدا�بِْعلِاب ٌفُؤَر  ّللا 
�

ُه ُهَسْفَن َو  ّللا 
�

ُه ُمُکُرِّذَُحی  ًادیَِعب َو  ًادَمَأ  ُهَْنَیب  ا�هَْنَیب َو  َّنَأ  َْول  ُّدََوت  ٍءوُس  ْنِم  ْتَلِمَع  ا�م  ًارَضُْحم َو 
نب رفعج  نع  نانس ، نب  دمحم  ص 289 : ج 68 ، راونألا ، راحب  هلمج - : زا  .تسا  هدـش  دراو  هراب  نیا  رد  یناوارف  تایاور  (( . 2 - ) 2
لاق ص 293 : نامه ، .هینعی -  امیف ال  همالک  لق  هلمع  نم  همالک  عضوم  ملع  نم  لوقی : مالسلا  هیلع  هللا  دبع  ابأ  تعمـس  لاق : میهاربإ 
لق هؤاطخ  رثک  نمو  هؤاطخ ، رثک  همالک  رثک  نم  .هینعی  امیف  الإ ]  ] همالک لق  هلمع  نم  همالک  نأ  ملع  نم  مالسلا : هیلع  نینمؤملا  ریمأ 

، يرعشالا یلع  یبأ  نع  : » ص 304 نامه ، رانلا - .» لخد  هبلق  تام  نمو  هبلق ، تام  هعرو  لق  نمو  هعرو ، لق  هؤایح  لـق  نمو  هؤاـیح 
مل نم  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق : مالـسلا  هیلع  هللا  دبع  یبأ  نع  هاور ، نمع  لاضف  نبا  نع  رابجلا ، دبع  نب  دـمحم  نع 

نابـسحلا نم  معنک  وأ  باسحلا  نم  رـصن  باب  نم  بسحی ) مل  نم  : ) نایب هباذـع .» رـضحو  هاـیاطخ  ترثک  هلمع  نم  همـالک  بسحی 
هیلع بترتی  اـمم  سیل  مـالکلا  نأ  ماوعلاو  صاوخلا  نم  قلخلا  رثـکأ  ماـهوأ  یلإ  قبـسی  اـم  یلع  در  اذـهو  رهظأ  لوـالاو  نظلا  ینعمب 

فرـصت هل  ناسللا  نال  ناسللا ، ۀـهج  نم  یـصاعملاو  رفکلا  عاونأ  رثکأ  نأ  عم  رکفتو ، لمأت  الب  مالکلا  عاونأ  یلع  نؤرتجیف  باـقع ،
تاقوذـملاو تارــصبملاو  تامومــشملاو  تاعومــسملاو  تاـیلایخلاو  تاـیلقعلا  یف  دـی  هـلو  مودـعمو ، موـهومو  دوـجوم  لـک  یف 

، ۀئیطخ هجو  لک  نم  هیلع  عمتجیف  اهبیذاکأو  رومالا  هذـه  لیطابأ  یف  مالکلاب  یلابی  لطابلا ال  نابـسحلا  اذـه  بحاصف  تاسوململاو ،
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الإ تسیل  رـصبلا  ۀـئیطخو  تاعومـسملا ، الإ  تسیل  عمـسلا  ۀـئیطخ  ناف  .هیلإ  ۀبـسنلاب  ۀـلیلق  هاـیاطخف  ناـسللا  ریغ  اـمأو  هاـیاطخ  رثکتف 
مدـنی نوکی  ام  رثکأ  هنال  هباذـع  رـضح  امنإ  لیقو : هبابـسأ ، روضح  هباذـع  روضحب  دارملاو  حراوجلا  رئاس  امهیلع  سقو  تارـصبملا ،

نع : » ص 304 نامه ، .رثک -  اذإ  امیـسالو  ضارتعالل  ادروم  نوکی  مالک ال  نوکی  اـملق  هنـالو  مدـنلا ، هعفنی  ـالو  هلاـقام ، ضعب  یلع 
ناسللا هللا  بذعی  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق : مالـسلا  هیلع  هللا  دبع  یبأ  نع  ینوکـسلا ، نع  یلفونلا ، نع  هیبأ ، نع  یلع ،
تغلبف ۀملک  کنم  تجرخ  هل : لوقیف  ائیـش ؟ هب  بذـعت  مل  باذـعب  ینتبذـع  بر  ای  لوقیف : حراوجلا ، نم  ائیـش  هب  بذـعی  باذـعب ال 

کنبذعال یلالجو  یتزعو  مارحلا ، جرفلا  اهب  کهتناو  مارحلا ، لاملا  اهب  بهتناو  مارحلا ، مدلا  اهب  کفسف  اهبراغمو ، ضرالا  قراشم 
«. کحراوج نم  ائیش  هب  بذعاال  باذعب 
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(1) جرفلا .» راظتنا  یتما  لامعا  لضفا  »

.تسا جرف  راظتنا  نم  تما  لامعا  نیرتهب 

تسا دیپس  هیس  بش  نایاپ 

، ور نیا  زا  .درادـن  دوـجو  تسب  نب  یتـبثم  هماـنرب  چـیه  يارب  هک  تسا  نیا  دـیمهف  ناوـت  یم  تیاور  نیا  زا  هک  یعوـضوم  نیتـسخن 
، دـشاب هدروخ  هرگ  ینالوط  ینامز  فلز  هب  تبثم  همانرب  کی  ققحت  روهظ و  تسا  نکمم  هتبلا ، .درادـن  ییانعم  يدـیماانو  يدرـسلد 

میدق زا  .تسین  نکمم  دسرب  تسب  نب  هب  دشاب و  هتـشادن  ققحت  ناکما  دـنکن و  ادـیپ  ققحت  الـصا  تبثم  همانرب  کی  هک  انعم  نیا  اما 
: دنا هتفگ  زین 

(2) اهتاقوال .» ۀنوهرم  رومالا  »

.تسا نامز  ورگ  رد  اهراک  ماجنا 

یم لوط  لاس  ات 10  نیب 5  ینامز  تدم  دوش ، یم  هتـشاک  یبیـس  هناد  یتقو  لاثم ، يارب  .تسا  نینچ  روما  زا  يرایـسب  عقاو ، ملاع  رد 
بیس تخرد  رذب  تشاک  نامز  رد  هک  دشاب  هتشاد  عقوت  دناوت  یمن  ینابغاب  چیه  .دهدب  هویم  دنیشنب و  راب  هب  بیـس  تخرد  ات  دشک 

دفاکـشب و هناد  دیاب  لوا  ینعی  دنک ، یط  ار  یلحارم  دیاب  تخرد  هب  ندش  لیدـبت  يارب  هناد  هک  دـنناد  یم  همه  اریز  دروآ ، تسد  هب 
.دسرب لامک  هب  دنک و  یط  ار  دشر  لحارم  ات  دـشاب  هتـشاد  دـنویپ...و  باتفآ  اوه و  حالما و  بآ و  اب  شا  هقاس  سپـس  دـنزب و  هشیر 

هناد نیا  ایآ  هک  دنـسرپب  مادـک  ره  زا  ور ، نیا  زا  .دـنراد  تخرد  دـشر  هب  دـیما  تاناکما  نیا  ندوب  مهارف  اب  ناهج  نازرواـشک  همه 
ریز زونه  اه  هناد  هک  تسا  یلاح  رد  خساپ  نیا  .هلب  دنهد : یم  خساپ  دسر ؟ یم  لوصحم  هب  دنک و  یم  دشر  دوش و  یم  زبس  هرخالاب 

ریبعت راظتنا  دیما و  هب  تبثم  هیام  نیا  زا  هک  دنراد  شیوخ  بلق  رد  نازرواشک  هک  تسا  یتبثم  هیام  زین  نآ  ببس  .تسا  ناهنپ  كاخ 
.دوش یم 

ص:238

ج 1، قودص ، خیـش  اضرلا ، رابخا  نویع  رد  فالتخا  یمک  اب  زین  همدـقم ؛) زا   ) ص 4 ج 1 ، قودص ، خیش  عئارـشلا ، للع  (( . 1 - ) 1
ص 644. قودص ، خیش  همعنلا ، مامتو  نیدلا  لامک  ص 39 و 

 (. هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا   ) ص293 ج1 ، یئاسحا ، یلائللا ، یلاوع  (( . 2 - ) 2
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هب یـسک  اـنثا ، نیمه  رد  .دـندوب  نآ  راـب  بظاوم  دـنتفر و  یم  هار  يرتـش  تشپ  يزور  مالـسلا ، هیلع  ناـنمومریما ، هک  تسا  فورعم 
ینعی .تسامرخ  تخرد  رازه  دص  دهاوخب ، ادخ  رگا  دندومرف : مالـسلا ، هیلع  ماما ، تسیچ ؟ رتش  نیا  راب  دیـسرپ : دیـسر و  ترـضح 

.تسا دیما  لصاح  ینیب  تبقاع  يرگن و  هدنیآ  نیا  .دندرک  رظن  اه  هتسه  نیا  هدنیآ  هب  هکلب  دندرکن ، هاگن  امرخ  هتسه  هب  ترضح 

هچ يرهاظ و  تبثم  روما  هچ  تبثم -  روما  همه  هب  تبـسن  ملاع  نارادـیب  و  ادـخ ، يایلوا  همئا ، ادـخ ، ءایبنا  همه  لد  رد  يدـیما  نینچ 
.دنتشاد نآ  روهظ  ققحت و  هب  دیما  دندش ، یم  یتبثم  نایرج  دراو  یتقو  نانآ  هک  انعم  نیدب  .تسا  هتشاد  دوجو  ینطاب  تبثم  روما 

فسوی ندوب  هدنز  هب  بوقعی  دیما 

ادج ردـپ  نماد  زا  ار  وا  دـندوب  یتفـص  ناطیـش  ياه  ناسنا  نامز  نآ  رد  هک  شناردارب  هک  تشاد  لاس  تشه  ای  تفه  ربمایپ  فسوی 
هتـشادهگن ربخ  یب  ار  ردپ  دنزرف  نیا  لاوحا  عاضوا و  زا  زین  ملاع  راگدرورپ  .دنتخادنا  ییادج  ود  نیا  نیب  لاس  دودح 40  دندرک و 

تفر یم  هاچ  رس  هب  شا  هداوناخ  دارفا  زا  رگید  رفن  دنچ  اب  تساجک ، شدنزرف  هک  تشاد  ربخ  مالـسلا ، هیلع  بوقعی ، رگا  اریز  دوب ،
.دروآ یم  نوریب  ار  وا  و 

دنزرف نیا  ربخ  درک ، یم  روهظ  رصم  رد  مالـسلا ، هیلع  فسوی ، دوجو  زا  دیاب  هک  یـشزرااب  تالوصحم  نآ  ببـس  هب  لاعتم  دنوادخ 
وا تسا  هدیرد  گرگ  ار  فسوی  هک  دندروآ  ربخ  وا  يارب  بوقعی  نارسپ  یتقو  نآرق ، تایآ  هب  هجوت  اب  همه ، نیا  اب  .دادن  ردپ  هب  ار 

: دومرف تشادنپ و  غورد  ار  ناشنخس  تفریذپن و  ار  نآ 

(1) ْمُکُسُْفنَأ .»  ْمَُکل  َْتلَّوَس  َْلب  »

.دیا هدروخ  ار  دوخ  سفن  بیرف  امش 

ص:239

ا�م �یلَع  ُنا�عَتْـسُْملا  ّللا 
�

ُه ٌلیِمَج َو  ٌْربَصَف  ًاْرمَأ  ْمُکُـسُْفنَأ  ْمَُکل  َْتلَّوَس  ْلـَب  َلـا�ق  ٍبِذَـک  ٍمَدـِب  ِهِصیِمَق  �یلَع  ُؤاـ�ج  َو  : » 18 فـسوی ، (( . 1 - ) 1
ُمِیلَْعلا َوُه  ُهَّنِإ  ًاعیِمَج  ْمِِهب  ِینَِیتْأَی  ْنَأ  ّللا 

�
ُه یَـسَع  ٌلیِمَج  ٌْربَصَف  ًاْرمَأ  ْمُکُـسُْفنَأ  ْمَُکل  َْتلَّوَس  َْلب  َلا�ق  : » هیآ 83 هروس ، نیمه  زین  َنوُفِـصَت ؛» 

( تسا یلبق  هیآ  دارم   «. ) ُمیِکَْحلا
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وا يارب  ار  شباوخ  فسوی  یتـقو  اریز  تسا ، هدروخن  گرگ  ار  فسوی  هک  تشاد  نیقی  اـما  تشادـن ، ربـخ  فسوی  تشونرـس  زا  وا 
: تفگ وا  هب  درک  فیرعت 

(1) َکُّبَر .»  َکِیبَتْجَی  َِکل�ذَک  »

.دنک یم  باختنا  ار  وت  ملاع  راگدرورپ  هدنیآ  رد 

وا ور ، نیا  زا  .تسا  توبن  ماـقم  ماـقم  نیا  هک  تسناد  یم  وا  نیقی ، هب  تسا ؟ هدوب  بوقعی  رظن  دـم  ناـمز  نآ  رد  یباـختنا  عوـن  هچ 
.تسا هدنز  زونه  وا  هدروخن و  گرگ  ار  فسوی  هک  تشاد  نیقی 

: دومرف نانآ  هب  دندوب ، رصم  هب  رفس  مزاع  شنارسپ  یتقو  لاس ، لهچ  زا  سپ  نیمه ، يارب 

(2) ِهیِخَأ .»  َفُسُوی َو  ْنِم  اوُسَّسَحَتَف  اُوبَهِْذا  »

هودـنا دایز و  نس  رثا  رب  درمریپ  دـنتفگ : دـندرک و  هاـگن  مه  هب  هک  دوب  نیا  ناشردـپ  هلمج  نیا  هب  تبـسن  بوقعی  نادـنزرف  شنکاو 
هب ات  میتخورف و  یگدرب  هب  دـعب  میتخادـنا و  هاچ  رد  ار  فسوی  شیپ  لاس  دودـح 40  اـم  اریز  تسا ! هداد  تسد  زا  ار  شلقع  ناوارف 

! دشاب هدناسوپ  نفک  تفه  دیاب  لاح 

سسجت ياج  هب  سسحت 

يال کی  دـسر  یم  سـسجت  هملک  هب  یتقو  دـیجم  نآرق  .تسا  سـسجت  ياج  هب  سـسحت  هب  رما  هیآ  رد  دوجوم  هجوت  بلاـج  هتکن 
رد وجتـسج  اریز  دـینکن ، وجتـسج  مدرم  ناهنپ  راتفر  لاـمعا و  رد  ینعی   (3) اوسـسجتال .»  » دـیوگ یم  دـنک و  یم  هفاضا  نآ  هب  یهن 

ندش هتسکش  نآ  هجیتن  هک  دوش  يریسم  دراو  مدرم  یگدنز  رد  هک  هدادن  یـسک  هب  دنوادخ  ار  قح  نیا  تسا و  مارح  مدرم  یگدنز 
.تسا مدرم  يوربآ  ندش  هتخیر  تیصخش و 

وجتـسج تبثم  راک  رما و  نیا  رد  ینعی  درک ؛ سـسحت »  » هب رما  شنادـنزرف  هب  مالـسلا ، هیلع  بوقعی ، ترـضح  دـیجم ، نآرق  لـقن  هب 
.دینک
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ا�هَّمَتَأ ا�مَک  َبوُقْعَی  ِلآ  �یلَع  َْکیَلَع َو  ُهَتَمِْعن  ُِّمُتی  ِثیِدا�حَْألا َو  ِلیِوَْأت  ْنِم  َکُمِّلَُعی  َکُّبَر َو  َکِیبَتْجَی  َِکل�ذَـک  َو  : » 6 فسوی ، (( . 1 - ) 1
 «. ٌمیِکَح ٌمِیلَع  َکَّبَر  َّنِإ  َقا�حْسِإ  َمیِها�ْربِإ َو  ُْلبَق  ْنِم  َْکیََوبَأ  �یلَع 

ْمُْهنَع َو ّلََوت 
�

ی َو  ُمیِکَْحلا *  ُمِیلَْعلا  َوُه  ُهَّنِإ  ًاعیِمَج  ْمِِهب  ِینَِیتْأَی  ْنَأ  ّللا 
�

ُه یَـسَع  ٌلیِمَج  ٌْربَصَف  ًاْرمَأ  ْمُکُـسُْفنَأ  ْمَُکل  َْتلَّوَس  َْلب  َلا�ق  (( . » 2 - ) 2
َنِم َنوُکَت  ْوَأ  ًاضَرَح  َنوُکَت  ّتَح 

ی� َفُسُوی  ُرُکْذـَت  اُؤَتْفَت  ّللاَت 
�

ِه اُولا�ق  ٌمیِظَک *  َوُهَف  ِنْزُْحلا  َنِم  ُها�ْنیَع  ْتَّضَْیبا  َفُسُوی َو  �یلَع  �یفَـسَأ  ـا�ی  َلـا�ق 
ِهیِخَأ َو �ال َفُسُوی َو  ْنِم  اوُسَّسَحَتَف  اُوبَهْذا  َِّیَنب  ا�ی  َنوُمَْلعَت *  ا�م �ال  ّللا 

�
ِه َنِم  ُمَلْعَأ  ّللا َو 

�
ِه َیلِإ  ِینْزُح  یَِّثب َو  اوُکْـشَأ  اـ�مَّنِإ  َلـا�ق  َنیِِکلاـ�ْهلا * 

.87 - 83 فسوی ، ْکلا .» 
�

َنوُِرفا ُمْوَْقلا  َّالِإ  ّللا 
�

ِه ِحْوَر  ْنِم  ُسَْأیَی  ُهَّنِإ �ال  ّللا 
�

ِه ِحْوَر  ْنِم  اوُسَْأیَت 

نایراصنا نیسح  داتسا  ياهینارنخس  هعومجم  مالسا : رد  ینید )  ) www.Ghaemiyeh.comتفرعم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 449زکرم  هحفص 298 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12813/AKS BARNAMEH/#content_note_240_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12813/AKS BARNAMEH/#content_note_240_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12813/AKS BARNAMEH/#content_note_240_3
http://www.ghaemiyeh.com


ًاضَْعب َأ ْمُکُـضَْعب  ْبَتْغَی  اوُسَّسََجت َو �ال  ٌْمثِإ َو �ال  ِّنَّظلا  َضَْعب  َّنِإ  ِّنَّظلا  َنِم  ًارِیثَک  اُوِبنَتْجا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  ـا�ی  : » 12 تارجح ، (( . 3 - ) 3
 «. ٌمیِحَر ٌبا�َّوت  ّللا 

�
َه َّنِإ  ّللا 

�
َه اوُقَّتا  ُهوُُمتْهِرَکَف َو  ًاْتیَم  ِهیِخَأ  َمَْحل  َلُکْأَی  ْنَأ  ْمُکُدَحَأ  ُّبُِحی 
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نیا اما  تسا ، تبثم  روما  رد  سـسجت  ...و  ندوب  تقیقح  ملع و  لابند  ندوب ، نامیا  نتفای  ددص  رد  نتـشگ ، شیوخ  هدشمگ  یپ  رد 
ره هک  دنراد  تلالد  انعم  نیا  رب  حوضو  هب  تایاور  .تسا  تیـصعم  مارح و  دننک ، اشفا  ار  نارگید  ياه  يدب  مینک  راداو  ار  دارفا  هک 

رگا سپ ، .دـنک  یم  الم  رب  ار  وا  ياه  بیع  رـشحم  لها  رظنم  رد  تماـیق  رد  لاـعتم  دـنوادخ  دـشاب ، مدرم  بیع  فشک  یپ  رد  سک 
.درب یم  ناسنا  نیرخآ  نیلوا و  دزن  ار  وا  يوربآ  تمایق  رد  دنوادخ  دربب ، رفن  دص  دزن  ار  يرگید  يوربآ  یسک 

دوب وا  دیما  هناشن  مالسلا ، هیلع  بوقعی ، نخس 

: مراد لد  رد  هک  تسا  یتبثم  دیما  ساسا  رب  نخس  نیا  هک  درک  هراشا  عوضوم  نیا  هب  مالسلا ، هیلع  بوقعی ، نخس ، نیا  زا  دعب 

 «. ْکلا
�

َنوُِرفا ُمْوَْقلا  َّالِإ  ّللا 
�

ِه ِحْوَر  ْنِم  ُسَْأیَی  ُهَّنِإ �ال  »

یساپسان دارفا  درسلد  دیماان و  ياه  ناسنا  .دیشابن  دیماان  دهد  یم  روهظ  دنک  یم  هدارا  ار  یتبثم  رما  ره  هک  دنوادخ  تمحر  زا  ینعی 
روما ماجنا  رب  دـنوادخ  دـنک  یم  نامگ  تقیقح ، رد  تسا ، دـیماانو  درـسلد  هک  یـسک  .دراد  دوجو  یللخ  ناشتاداقتعا  رد  دنتـسه و 
نینچ ساـیق ، ماـقم  رد  .تسا  رفک  دوخ  هکلب  رفک  هب  کـیدزن  يرادـنپ  نینچ  .دـهد  روـهظ  ار  هماـنرب  نیا  دـناوت  یمن  تسین و  رداـق 

تیاهن رد  تخرد و  هب  لیدبت  دنک و  زبس  ار  نآ  ادخ  هک  دشاب  هتـشادن  دیما  دراکب و  يا  هناد  یـسک  هک  تسا  دـننام  نیدـب  يرادـنپ 
.درادن اهراک  ماجنا  رب  لماک  ییاناوت  تسا و  صقان  شا  ینادرگراک  رد  دنوادخ  هک  تسانعم  نیدب  يرادنپ  نینچ  .دوش  لوصحم 

ناسنا ناشردپ  دنتـشاد و  لهج  تقیقح  هب  ناشدوخ  هک  دندیمهف  دنتفای و  ار  ناشردارب  رـصم  رفـس  رد  بوقعی  نادنزرف  لاح ، ره  هب 
.تسا هدوب  یلقاع  رایسب 
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.دندش یمن  دیماان  قح  ریسم  ندومیپ  زا  زگره  دنتشاد و  دیما  زا  رپ  یبلق  بیترت  نیمه  هب  ادخ  ءایبنا  همه 

نید غیلبت  رد  مالسا  ربمایپ  يراودیما 

نامیا ناشیا  هب  رفن  ود  اهنت  دـندرک ، زاغآ  هکم  رد  ار  مالـسا  نید  غیلبت  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  ادـخ ، لوسر  كرابم  دوجو  هک  يزور 
ربمایپ لاح ، نیا  اب  .مالـسلا  هیلع  نینموملاریما ، سپـس  دوب و  مالـسلااهیلع ، يربک ، هجیدخ  ترـضح  ناشیا  رـسمه  تسخن ، .دندروآ 

درایلیم و کی  زا  شیب  ام  راگزور  رد  ناشیا  توبن  لوصحم  دنداد و  همادا  لماک  دیما  اب  ار  شیوخ  ریسم  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  مرکا ،
.دنا هدنکارپ  ناهج  ياج  ياج  رد  هک  تسا  ناملسم  نویلیم  دص  دنچ 

اب .دسر  یم  ایند  مدرم  هب  دراد  مالـسا  حیحـص  گنهرف  مه  دنـسر و  یم  لماک  يرادیب  هب  جیردت  هب  دـنراد  ناناملـسم  مه  یفرط ، زا 
رد .تسا  نیمه  زا  زین  رفک  تشحو  همه  تسا و  ندش  فیعـض  لاح  رد  رفک  تردق  هدش ، ادیپ  ربمایپ  تما  رد  زورما  هک  يا  يرادیب 
هللا لجع  مهدزاود ، ماما  كرابم  دوجو  هک  دوش  یم  تماما  توبن و  ییاهن  لوصحم  هویم و  شریذـپ  هدامآ  مک  مک  ناـهج  تقیقح ،

.تسا فیرشلا ، هجرف  یلاعت 

لامعا لضفا  ار  نآ  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  مالـسا ، ربمایپ  هک  تسا  ناسنا  بلق  لـمع  تماـما  توبن و  تخرد  هویم  روهظ  هب  دـیما  نیا 
تالکـشم مامت  دوش ، یم  زاب  اه  هرگ  همه  يزور  هک  دنـشاب  راودـیما  دـیاب  ایند  مدرم  همه  ناناملـسم و  .تسا  هدـناوخ  شیوخ  تما 

زین ملاع  نایدا  همه  رد  دیما  نیا  .ددرگ (1)  یم  امرف  مکح  ناهج  رب  تلادع  ماجنارس  و  دوش ، یم  نامرد  اهدرد  مامت  دوش ، یم  لح 
يادوب روهظ  اـب  مسیدوب  رد  دراد ؛ ماـن  یکلاـک »  » هک ونـشیو  يادـخ  مهدزاـی  یلجت  روهظ  اـب  مسیئودـنه  رد  .دراد  دوـجو  یعوـن  هب 

رد مراهچ ؛

ص:242

اذإ نآرقلا  یلع  يأرلا  فطعیو  يوهلا ، یلع  يدـهلا  اوـفطع  اذإ  يدـهلا  یلع  يوـهلا  فـطع  : » هبطخ 138 ۀـغالبلا ، جـهن  (( . 1 - ) 1
جرختو اهلامعأ  يواسم  یلع  اهلامع  اهریغ  نم  یلاولا  ذخأی  نوفرعت -  امب ال  دغ  یتأیسو  دغ -  یفو  الأ  ...يأرلا  یلع  نآرقلا  اوفطع 

«. ۀنسلاو باتکلا  تیم  ییحیو  .ةریسلا  لدع  فیک  مکیریف  .اهدیلاقم  املس  هیلإ  یقلتو  اهدبک ، ذیلافأ  ضرألا  هل 

نایراصنا نیسح  داتسا  ياهینارنخس  هعومجم  مالسا : رد  ینید )  ) www.Ghaemiyeh.comتفرعم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 449زکرم  هحفص 301 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12813/AKS BARNAMEH/#content_note_242_1
http://www.ghaemiyeh.com


 . ...و یسیع  ترضح  روط و  هوک  زا  یسوم  هرابود  تشگزاب  اب  تیدوهی  تیحیسم و 

زا دینک ، یگدنز  طاشناب  مرگ و  دیـشاب ، هتـشاد  دیما  هک  دـنا  هداد  ار  مایپ  نیا  ناناملـسم  همه  هب  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  مالـسا ، ربمایپ 
دوش و یم  رتدایز  ناسنا  يورین  دیما  نیا  رب  هیکت  اب  اریز  دیهد ، همادا  دـیما  نیا  اب  ار  ناتهار  دـینکن و  ینیـشن  بقع  دوخ  قح  عضاوم 

.دوش یم  یناگمه  لدع  تموکح  شریذپ  هدامآ  ناهج  تیاهن ، رد 

یم توافت  یب  تبثم  لامعا  هب  تبسن  دنوش ، دیماان  اه  ناسنا  رگا  هک  تسا  نیا  دناد  یم  رفک  ار  يدیماان  یتسـس و  نآرق  هک  نیا  ّرس 
؟ میورب ریخ  ياهراک  ادخ و  لابند  هچ  يارب  ام  سپ  تسین ، یندش  ماجنا  هک  راک  نیا  دنیوگ : یم  شیوخ  اب  يراک  ره  رد  دنوش و 

دهد و یم  همادا  ار  دوخ  تکرح  دشاب ، راودـیما  رگا  اما  دـنک ، یم  يریگ  هرانک  تبثم  روما  همه  زا  دوش ، دـیماان  ناسنا  یتقو  يرآ ،
.دوش یم  هفاضا  اهورین  رب  بیترت  نیدب  دنوش و  یم  اه  نآ  ماجنا  هب  قیوشت  دننیب  یم  ار  وا  تبثم  تکرح  هک  مه  نارگید 

عضو نانبل  ناناملـسم  تشادن و  دوجو  هللا  بزح  لبق ، ههد  دنچ  ات  .تسا  نانبل » هللا  بزح   » شیادیپ ام  نامز  رد  دیما  نیا  زراب  هنومن 
تکرح مه  اهروشک  ریاس  نانبل و  رد  دش ، زاغآ  ناریا  رد  توغاط  همیخ  ندیچرب  دـیما  هب  یمالـسا  تکرح  یتقو  .دنتـشاد  یبسانمان 
مالـسا خـیرات  رد  یفطع  هطقن  ناریا  تضهن  دـش و  يدـیدج  هصرع  دراو  یمالـسا  تضهن  عوضوم  تفرگ و  تروص  یهباشم  ياه 

مزال یناوارف  حـلاص  ياهورین  نآ  ندرک  لماک  يارب  تسا و  هدـشن  لماک  زونه  همیخ  نیا  هک  تشاذـگ  دـیابن  هتفگاـن  هتبلا ، .تشگ 
.میرادرب ماگ  همیخ  نیا  ندرک  لماک  يوس  هب  يراودیما  اب  دیاب  یلو  دنا ، مک  رضاح  لاح  رد  هنافساتم  هک  تسا 
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اکیرمآ رد  یمالسا  تکرح  دشر 

: مدیـسرپ ناشیا  زا  هسلج  يادـتبا  رد  .دوب  بلاج  میارب  یلیخ  هک  متـشاد  هتعاس  کی  یتاقالم  ییاکیرمآ  تسوپهایـس  کی  اب  يزور ،
ینید هچ  هب  نیدـتم  سرپب  نم  زا  ادـتبا  تفگ : تسیچ ؟ دـیهد  ماجنا  ناتدوخ  يارب  دـیراد  رظن  رد  هک  يراـک  نیرت  مهم  اـکیرمآ  رد 

بالقنا زا  دعب  .مدرک  ادیپ  ننست  مالسا  هب  شیارگ  دعب  یلو  مدوب ، یحیسم  نیا  زا  شیپ  نم  تفگ : دیراد ؟ ینید  هچ  متفگ : متـسه ؟
مامت رد  نآ ، زا  دعب  .دندش  هعیـش  نم  زا  دعب  مه  مناتـسود  زا  یلیخ  مدـش و  هعیـش  مدرک و  هعلاطم  هعیـش  بتکم  هرابرد  ناریا ، تلم 
مهیلع تیب ، لها  گنهرف  هک  میدرک  داجیا  ار  هنیمز  نیا  میدرک و  هعیـش  ار  اه  تسوپهایـس  زا  يدایز  دادـعت  اکیرمآ  هدـحتم  تالایا 

گنهرف رشن  يارب  یفاک  يورین  دش ، دایز  اکیرمآ  رد  نایعیـش  لسن  هک  لاس  زا 20  دعب  میراودیما  لاح ، .دوش  نییبت  غیلبت و  مالـسلا ،
اکیرما رـسارس  رد  میراد  دصق  ور ، نیا  زا  میا ، هدید  هدامآ  ار  هنیمز  نیا  ام  .میـشاب  هتـشاد  تالایا  همه  رد  مالـسلا ، مهیلع  تیب ، لها 

.میهد ماجنا  یگنهرف  بالقنا 

ار شیوخ  لاب  رپ و  ناهج  همه  رد  دنتـشاد  مالـسا  نأشلا  میظع  ربمایپ  دوخ  هک  يدیما  اب  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ ، گنهرف  يرآ ،
: هک تسا  ققحت  روهظ و  لاح  رد  نآرق  رد  دنوادخ  هدعو  نیا  تسا و  هدوشگ 

(1) َنوُکِرْشُْملا .»  َهِرَک  َْول  ِهِّلُک َو  ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  ِّقَْحلا  ِنیِد  �يدُْهلِاب َو  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  »

.دنشاب هتشادن  شوخ  ناکرشم  دنچ  ره  دنادرگ ، زوریپ  نایدا  همه  رب  ار  نآ  ات  داتسرف ، قح  نید  تیاده و  اب  ار  شربمایپ  هک  تسوا 

، هتبلا .دوش  یم  هریچ  ملاع  ياه  گنهرف  مامت  رب  وت  گنهرف  نموم  مدرم  نم و  کمک  اب  هک  تسا  شیوخ  ربمایپ  اب  ادـخ  نخـس  نیا 
ای رگید  نایدا  ناوریپ  زونه  ملاع  رد  اریز  هداتفین ، قافتا  لماک  روط  هب  زونه  هعقاو  نیا 
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هب دنوادخ  هدعو  نیا  هک  تشاد  دیما  دید و  ار  ِهِّلُک »  ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  روهظ «  هنیمز  ناوت  یم  حوضو  هب  اما  دـنا ، ناوارف  نانید  یب 
.دنک یم  ادیپ  ققحت  يدوز 

ندنل لپ  نس  ياسیلک  فقسا  زا  ینخس 

قوف ناکم  ییاشامت و  عقاو  هب  اسیلک  نیا  .میتفر  لپ  نس  ياسیلک  زا  رادید  يارب  ناتسود  زا  یکی  اب  يزور  مدوب ، ندنل  رد  هک  یمایا 
شیـشک نم  اضق  زا  میدوب ، اسیلک  زا  تشگزاب  لاح  رد  یتقو  .دماجنا  یم  لوط  هب  یتعاس  هس  لقاال  نآ  زا  دیدزاب  تسا و  يا  هداعلا 

هک شیـشک  بانج  و  مینک ؟ تبحـص  مه  اـب  يا  هقیقد  دـنچ  دراد  تصرف  سرپب  ناـشیا  زا  متفگ : مهارمه  هب  مدـید و  ار  اـسیلک  نیا 
.درک تقفاوم  تشاد  تایهلا  هفسلف و  يارتکد  دوب و  يا  هعلاطم  لها  داوساب و  ناسنا 

رد هداوناخ ، رد  داصتقا ، رد  رکف ، رد  داـسف   ) دوب یبرغ  عماوج  رب  مکاـح  داـسف  هراـبرد  دـش  لدـب  در و  اـم  نیب  زور  نآ  هک  یبلاـطم 
؟ دیسر یمن  مدرم  نیا  داد  هب  ارچ  دیراد  نت  هب  ار  حیسم  سابل  هک  امش  مدیسرپ : ناشیا  زا  نانخس ، نیا  زا  سپ  ...و .) لسن  رد  هعماج ،

مه هک  ناناملـسم  امـش  رب  ور ، نیا  زا  .میرادـن  ار  برغ  مدرم  اپورا و  تاجن  يارب  یفاـک  یبتکم  ناوت  يونعم و  ناوت  اـم  داد : خـساپ 
! دیهد تاجن  مه  ار  ام  تسا  بجاو  دیراد  ییالاب  یبتکم  ناوت  مه  يونعم و  ناوت 

یلام ناکما  هنوگ  چیه  هک  یلاح  رد  مراذـگب ، ناینب  ار  فلتخم  راک  هد  ناریا  هب  تشگزاب  زا  سپ  درک  راداو  ارم  شیـشک  نیا  نخس 
.متشادن اه  نآ  ماجنا  يارب 

ناـققحم و میتـسه و  ساـمت  رد  ناـهج  لـک  اـب  تیاـس  بو  قیرط  زا  فلتخم  ناـبز  هد  اـب  نوـنکا  هک  تسا  نیا  اـهراک  نآ  زا  یکی 
اه و همان  نارظنبحاص ا 
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ي

.دنهد یم  خساپ  فلتخم  تاعوضوم  رد  ار  هدیسر  ياه  لیم 

دصتشه نینچ ، مه  .دندوب  هدرک  هظحالم  ارم  بش  حبص و  ياه  ینارنخس  اکیرمآ  زا  رفن  رازه   276 رامآ ، قبط  اروشاع ، ههد  رد  اهنت 
 . ...و دندوب  هداد  شوگ  زور  هد  نیا  ياهربنم  هب  لیئارسا  زا  رفن  تصش  و 

هب سک  ره  رگا  .يدوباـن  يوـس  هب  رفک  دور و  یم  شیپ  یناـهج  يزوریپ  يوـس  هب  مالـسا  هک  تشاد  اـنعم  نیا  هب  یعطق  دـیما  دـیاب 
عقاو هب  دـهد و  شرورپ  دوخ  رد  ار  جرفلا ) راـظتنا  یتـما  لاـمعا  لـضفا   ) ربماـیپ هتفگ  نیا  زا  لـصاح  دـیما  شتیفرظ  عـسو و  هزادـنا 

لح اه  ناسنا  همه  تالکـشم  دوش و  ادیپ  یـشیاشگ  ناهج ) تیعمج  يدنا  درایلیم و  شـش   ) اه ناسنا  همه  يارب  هک  دشاب  دـنمقالع 
قافتا ددرگ ، ناـمرد  اـهدرد  دوش و  هدوشگ  روما  هرگ  فیرـشلا ، هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مهدزاود ، ماـما  تموکح  هیاـس  رد  دوش و 

.تسا هداد  يور  یمهم  رایسب 

یلکشم دناوتب  شیوربآ  اب  رگا  لاثم ، يارب  .دنک  داجیا  مدرم  يارب  یشیاشگ  جرف و  دوخ  دح  رد  هک  تسا  نآ  یپ  رد  یصخش  نینچ 
دنک زاب  یـسک  راک  زا  ار  یهرگ  شتیعقوم  ای  ملع  نابز ، لوپ ، اب  دـناوتب  رگا  نینچمه ، دراذـگ ؛ یم  هیاـم  شیوربآ  زا  دـنک ، لـح  ار 
بلق رد  اـهنت  دـیابن  ار  جرف  دـیما  سپ ، .دوـش  یم  یهتنم  یلمع  ننینچ  هب  هک  تسا  راـظتنا  دـیما و  نآ  لـصاح  نـیا  .دـنک  یم  نـینچ 

.دیشوک عسو  دح  رد  نآ  ندرک  هدایپ  يارب  دیاب  هکلب  تشاد ، شیوخ 

.تسا هداد  يور  ناهج  رد  یمهم  تکرح  هچ  دوش  یمومع  هشیدنا  نیا  رگا  دید  دیاب  لاح ،

ناتسرامیب هب  هعمج  ياهرـصع  اه  هورگ  نیا  ادتبا ، .دش  زاغآ  هرفن  هد  ياه  هورگ  رد  یتکرح  نینچ  نارهت ، رد  لبق  لاس  یـس  دودح 
زا ضیرم  هد  يا  هتفه  بیترت ، نیدب  .دنتفرگ  یم  غارس  تعاضب  یب  نارامیب  زا  دنتفر و  یم  اه 
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یم رارق  تبقارم  تـحت  اـه  نآ  زا  یـضعب  هداوناـخ  دـندش و  یم  یناـبیتشپ  ...و  وراد  هـنیزه  لزنم ، جرخ  ناتـسرامیب ، هـب  یهدـب  رظن 
.دوش راک  ماجنا  هب  رداق  دنک و  ادیپ  تحص  ناشرامیب  ات  دنتفرگ 

لکـشم ببـس  هب  هک  یمرتحم  ناینادنز  تشاد  ناکما  هک  ییاج  ات  ناضمر  كرابم  هام  دـیع و  ياه  بش  رد  هک  دوب  نیا  رگید  حرط 
ناشناراکبلط تیاضر  بلج  ای  نانآ  یهدب  تخادرپ  اب  دندش و  یم  ییاسانـش  اه  نادنز  ناریدم  هلیـسو  هب  دندوب  نادنز  رد  يداصتقا 

.دندش یم  دازآ  نادنز  زا 

دنچ میوگب  اـت  مرادـن  ناـنآ  تیلاـعف  زا  یقیقد  راـمآ  نونکا  .دیـسر  روشک  ياـهزرم  هب  دـش و  هدرتسگ  اـه  هورگ  نیا  راـک  مک ، مک 
مراد دای  یلو  تسا ، هدش  هدناسر  کمک  نارامیب  هب  ردقچ  ای  تسا  هدـش  هتخاس  فلتخم  قطانم  رد  دجـسم  هاگنامرد و  هناخلاسغ و 

دهـشم ناکـشزپ  یلو  دـندید ، یمن  لاس  ياه  لاس  دـندوب و  روک  همه  هک  دـندوب  هتفای  ناسارخ  رود  ياهزرم  رد  ار  يا  هدـع  يزور 
هب دـنناوت  یم  دوش و  یم  هتـشادرب  لمع  اـب  هک  تسه  ناشناگدـید  رب  يا  هدرپ  هکلب  دنتـسین ، روک  اـه  نآ  هک  دـندوب  هداد  صیخـشت 

.دندش لوغشم  یگدنز  هب  دنتفای و  زاب  ار  دوخ  ییانیب  نانآ  همه  نآ ، زا  دعب  .دننیبب  یتحار 

ار نیمز  هرک  تیعمج  رفن  درایلیم  شـش  لکـشم  میناوت  یمن  ام  هک  تسا  تسرد  .تسا  ناناملـسم  رما  رد  شیاـشگ  زا  يا  هنومن  نیا 
ماما رگا  .میتسه  رفن  درایلیم  شش  نیا  لکشم  لح  قشاع  هک  مینک  مالعا  دنوادخ  هب  میـشاب و  هتـشاد  ار  دیما  نیا  دیاب  اما  مینک ، لح 
ببـس هب  میدـیدن  رگا  اما  رتهب ، هچ  هک  میدـید  ار  ناشیا  تلود  درک و  روهظ  اـم  ناـمز  رد  فیرـشلا ، هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمز ،

هک تسا  هنوگ  نیا  .دنـسیون  یم  ناملامعا  هدـنورپ  رد  ار  رفن  درایلیم  شـش  لکـشم  لح  باوث  تمایق  رد  میتشاد  لد  رد  هک  يدـیما 
دوش و یم  لمع  هب  لیدبت  ام  یبلق  رطاوخ 
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: تسا هدومرف  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  ربمایپ ، هک  تسور  نیا  زا  .دنسر و  یم  باوث  هب  اه  تین 

(1) يون .» ام  ءرما  لکل  »

یم ام  هب  ار  نآ  هب  لمع  شاداـپ  تماـیق  رد  میـشاب ، هدـشن  نآ  ماـجنا  هب  قفوم  یلو  میـشاب ، هتـشاد  ار  ماـجنا  تین  هک  يزیچ  ره  ینعی 
.دنهد

***

تقیقح قح و  ندش  مکاح  هب  دیما  نتـشاد  دریگب  وخ  نادب  دنادب و  دـیاب  سک  ره  هک  یلئاسم  نیرت  مهم  زا  یکی  تفرعم ، ثحب  رد 
.درادن یلّصُحم  يانعم  تقیقح  ندش  ریگارف  هب  دیما  نتشاد  نودب  تفرعم  نتشاد  ور ، نیا  زا  .تسا 
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تفرعم نید و  - 14

هراشا
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نعلو نیرهاطلا ، هلآو  دّمحم  یلع  ّلصو  نیلسرملاو  ءایبنألا  عیمج  یلع  هللا  یّلـصو  نیملاعلا  بر  دمحلا هللا  .میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
.نیعمجا مهئادعا  یلع 

ییاناد تفرعم و  ملع و  لاقتنا  ار  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  مرکا ، ربمایپ  هلمج  زا  ناربمایپ ، همه  یهلا  كاپ و  یگدنز  فده  میرک  نآرق 
یم هحص  بلطم  نیا  رب  ینشور  هب  تسا  هدمآ  ( 2  ) هعمج و  (، 164  ) نارمع لآ  هکرابم  ياه  هروس  رد  هک  یتایآ  دناد و  یم  مدرم  هب 

: دراذگ

اُونا�ک ْنِإ  َهَمْکِْحلا َو  َبا�تِْکلا َو  ُمُهُمِّلَُعی  ْمِهیِّکَُزی َو  ِِهتا�یآ َو  ْمِْهیَلَع  اُوْلتَی  ْمِهِسُْفنَأ  ْنِم  ًالوُسَر  ْمِهِیف  َثََعب  ْذِإ  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  ّللا 
�

ُه َّنَم  ْدََقل  - »
 «. ٍنِیبُم ٍل�الَض  یَِفل  ُْلبَق  ْنِم 

یگدولآ زا   ] دناوخ و یم  نانآ  رب  ار  وا  تایآ  هک  تخیگنارب  ناشدوخ  زا  يربمایپ  نانآ  نایم  رد  هک  داهن  ّتنم  نانمؤم  رب  ادخ  ًانیقی ،
یهارمگ رد  نآ  زا  شیپ  ناـنآ  هک  یتسار  هب  و  دزومآ ، یم  ناـنآ  هب  تمکح  باـتک و  و  دـنک ، یم  ناـشکاپ  یحور ] يرکف و  ياـه 

.دندوب يراکشآ 

ٍل�الَـض یَِفل  ُْلبَق  ْنِم  اُونا�ک  ْنِإ  َهَمْکِْحلا َو  َبا�تِْکلا َو  ُمُهُمِّلَُعی  ْمِهیِّکَُزی َو  ِِهتا�یآ َو  ْمِْهیَلَع  اُوْلتَی  ْمُْهنِم  ًالوُسَر  َنیِّیِّمُأـْلا  ِیف  َثََعب  يِذَّلا  َوُه  - »
 «. ٍنِیبُم

وا تایآ  ات  تخیگنارب  ناشدوخ  زا  يربمایپ  داوس ، یب  مدرم  نایم  رد  هک  تسوا 
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نیقی هب  نانآ  و  دزومایب ، تمکح  باتک و  نانآ  هب  دـنک و  ناشکاپ  یحور ] يرکف و  ياه  یگدولآ  زا   ] ار نانآ  دـناوخب و  نانآ  رب  ار 
.دندوب يراکشآ  یهارمگ  رد  نیا  زا  شیپ 

، ادخ هب  تبسن  ار  ناسنا  ات  هدمآ  ربمایپ  هک  تسین  نیا  َهَمْکِْحلا »  َبا�تِْکلا َو  ُمُهُمِّلَُعی  ْمِهیِّکَُزی َو  ِِهتا�یآ َو  ْمِْهیَلَع  اُوْلتَی  ي   » هلمج زا  روظنم 
شور هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  مالـسا ، نأشلا  میظع  ربمایپ  هک  تسا  نیا  دـیجم  نآرق  دارم  هکلب  دـنک ، اـنیب  فراـع و  شدوخ  و  ناـهج ،
ياراد یلمع  رظن  زا  ینعی  دـندرگ ؛ میکح  مه  دـنوش و  هیقف  مه  یگدـنز  رد  مدرم  اـت  دـهد  یم  میلعت  مدرم  هـب  ار  حیحـص  یگدـنز 

.دننکن ررض  دننیبن و  نایز  ناش  يورخا  ییایند و  تایح  رد  ات  دنشاب  يراوتسا  شور  حیحص و  یگدنز 

نآرق رد  تراسخ  موهفم 

رانک رد  تراسخ  هملک  دـیجم  نآرق  تایآ  رد  ور ، نیا  زا  .تسا  یناسنا  تیدوجوم  يدوبان  يانعم  هب  نآرق  حالطـصا  رد  تراسخ » »
: تسا هدش  رکذ  تسا  ناسنا  هب  طبترم  هک  یظفل  ای  ناسنا 

(1) ٍرْسُخ .» یَِفل  َنا�ْسنِْإلا  َّنِإ  »

(2) َنیِذَّلا .»...  َرِسَخ  ْدَق  »

داجیا شیوخ  يارب  يدوس  دوخ  دوجو  زا  دـنا و  هدرب  نیب  زا  هدرک و  هابت  ار  دوخ  تیدوجوم  هک  تسا  یناسک  هب  طوبرم  ریباـعت  نیا 
یب لصاح و  یب  هایگ  يرادقم  زج  نآ  رد  هک  دنا  هدش  یکاپان  هدولآ و  نیمز  هب  لیدبت  دـیجم ، نآرق  ریبعت  هب  هجیتن ، رد  .دـنا  هدرکن 

: دوش یمن  زبس  يرگید  زیچ  هشیر 

(3) ًادِکَن .» ّالِإ 
�

ُجُرْخَی  «�ال 

یم شتفرعم  ساسا  رب  وا  لمع  هب  ناـسنا و  تفرعم  هب  ار  ناـسنا  یعقاو  تاـیح  لاـعتم  دـنوادخ  تشذـگ ، نیا  زا  شیپ  هک  ناـنچ  مه 
نامدرم نآ  هطساو  هب  ات  تسا  هدوبن  ییاراد  لام و  ینوزف  زگره  راگدرورپ  یبایزرا  رایعم  .دناد 

ص:256

.2 رصع ، تشون .  یپ  (( 1 - ) 1
ْمُهَرا�زْوَأ َنُولِمْحَی  ْمُه  ا�هِیف َو  ا�نْطَّرَف  ا�م  �یلَع  ا�نَتَرْسَح  ا�ی  اُولا�ق  ًهَتَْغب  ُهَعا�ّسلا  ُمُْهتَءا�ج  ا�ذِإ  ّتَح 

ی� ّللا 
�

ِه ِءا�ِقِلب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  َرِـسَخ  ْدَق  (( . » 2 - ) 2
ّللا

�
ِه یَلَع  ًءا�ِرْتفا  ّللا 

�
ُه ُمُهَقَزَر  ا�م  اُومَّرَح  ٍْملِع َو  ِْریَِغب  ًاهَفَس  ْمُهَد�الْوَأ  اُولَتَق  َنیِذَّلا  َرِـسَخ  ْدَق  . » 31 ماعنا ، َنوُرِزَی . »  ا�م  َءا�س  �الَأ  ْمِهِروُهُظ  �یلَع 

َنیِذَّلا َرِـسَخ  ْدَـق  ْمُهَْنَیب  َنُوفَرا�عَتَی  ِرا�هَّنلا  َنِم  ًهَعا�س  ّـالِإ 
�

اُوثَْبلَی  َْمل  ْنَأَـک  ْمُهُرُـشْحَی  َمْوَی  َو  . » 140 ماعنا ، َنیِدَـتْهُم .»  اُونا�ک  ا�م  اوُّلَـض َو  ْدَـق 
.45 سنوی ، َنیِدَتْهُم .»  اُونا�ک  ا�م  ّللا َو 

�
ِه ِءا�ِقِلب  اُوبَّذَک 

ٍمْوَِـقل ِتـا�یْآلا  ُفِّرَُـصن  َِکل�ذَـک  ًادِـکَن  ّـالِإ 
�

ُجُرْخَی  ـ�ال  َُثبَخ  يِذَّلا  ِهِّبَر َو  ِنْذِإـِب  ُُهتـا�بَن  ُجُرْخَی  ُبِّیَّطلا  ُدَـلَْبلا  َو  : » 58 فارعا ، (( . 3 - ) 3
 «. َنوُرُکْشَی

نایراصنا نیسح  داتسا  ياهینارنخس  هعومجم  مالسا : رد  ینید )  ) www.Ghaemiyeh.comتفرعم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 449زکرم  هحفص 315 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12813/AKS BARNAMEH/#content_note_256_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12813/AKS BARNAMEH/#content_note_256_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12813/AKS BARNAMEH/#content_note_256_3
http://www.ghaemiyeh.com


نانا هک  دراد  یتسد  یهت  دارفا  شناگدنب  نایم  رد  دنوادخ  سکع ، هب  .دنادب  هنعلا  مهیلع  ار  ناتسد  یهت  مالـسلا و  مهیلع  ار  دنمتورث 
.تسا (1) هدناوخ  یغاب  یغاط و  ار  نانآ  هک  ینادنمتردق  نادنمتورث و  تسا و  هدرک  یفرعم  شیوخ  برقم  دابع  ار 

مالسلا هیلع  یسیع ، ترضح  زا  نآرق  یبایزرا 

ناهج ياه  هچراپ  همه  زا  ناشیا  دوش : یم  هصالخ  زیچ  دنچ  رد  ادخ  لوسر  هدومرف  هب  مالسلا ، هیلع  حیسم ، ترـضح  يدام  یگدنز 
نیرتهب دوب و  هدرک  افتکا  نامسآ  هام  هب  غارچ  زا  و  نابایب ، نیریش  زبس و  فلع  هب  اذغ  زا  اپ ، فک  تسوپ  هب  شفک  زا  سابل ، کی  هب 

ناتخرد و هیاس  یباتفآ  ياهزور  رد  شناب  هیاس  هیرـصان و  رهـش  ياه  هوک  لد  رد  يراغ  دمآ  یم  ناراب  فرب و  یتقو  زین  ناشیا  قاتا 
: دیآ یم  تسد  هب  هیآ  نیا  زا  راگدرورپ  حلاص  هدنب  نیا  قح  رد  دیجم  نآرق  یبایزرا  همه ، نیا  اب  .دوب (2) اه  هرخص 

 «. َنِیبَّرَقُْملا َنِم  ِهَرِخْآلا َو  ا�ْینُّدـلا َو  ِیف  ًاهیِجَو  َمَیْرَم  ُْنبا  یَـسیِع  ُحیِـسَْملا  ُهُمْـسا  ُْهنِم  ٍهَِملَِکب  ِكُرِّشَُبی  ّللا 
�

َه َّنِإ  ُمَیْرَم  ا�ی  ُهَِکئ�الَْملا  َِتلا�ق  ْذِإ  »
(3)

.دناد یم  ترخآ  ایند و  رد  شزرااب  رادوربآ و  يدرف  ار  ترضح  نآ  نآرق  ینعی 

نم هن  یناد و  وت  هن  ار  لزا  رارسا 

: تسا هدومرف  دنوادخ  يدام  روما  رد  هک  تسا  مولعم  ردق  نیمه  .تسین  مولعم  یسک  رب  اه  ناسنا  ینطاب  یگدنز  رارسا 

(4) ٌعا�تَم .»  ّالِإ 
�

ِهَرِخْآلا  ِیف  ا�ْینُّدلا  ُها�یَْحلا  اَم  ا�ْینُّدلا َو  ِها�یَْحلِاب  اوُحِرَف  ُرِدْقَی َو  ُءا�شَی َو  ْنَِمل  َقْزِّرلا  ُطُْسبَی  ّللَا 
�

ُه »

سک ره  يارب  دهد و  یم  تعسو  دهاوخب ، هک  سک  ره  يارب  ار  يزور  ادخ 

ص:257

هلآو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یف  ناک  دـقل  : » دـیامرف یم  ادـخ  لوسر  فصو  رد  نانمومریما  هبطخ 160 : هغالبلا ، جـهن  (( . 1 - ) 1
، اهفانکأ هریغل  تئطوو  اهفارطأ ، هنع  تضبق  ذإ  اهیواسمو ، اهیزاخم  ةرثکو  اهبیعو ، ایندـلا  مذ  یلع  کل  لیلدو  .ةوسألا  یف  کل  فاک 

یلإ تلزنأ  امل  ینإ  بر  : » لوقی ذإ  ملسو  هیلع  هللا  یلص  هللا  میلک  یسومب  تینث  تئـش  نإو  .اهفراخز  نع  يوزو  اهعاضر ، نع  مطفو 
، هنطب قافـص  فیفـش  نم  يرت  لقبلا  ةرـضخ  تناک  دـقلو  .ضرألا  ۀـلقب  لکأی  ناک  هنأل  هلکأی  ازبخ  ـالإ  هلأـس  اـم  هللاو  ریقف » ریخ  نم 

صوخلا فئافس  لمعی  ناک  دقلف  ۀنجلا ، لهأ  ئراقو  ریمازملا  بحاص  هیلع  هللا  یلـص  دوادب  تثلث  تئـش  نإو  .همحل  بذشتو  هلازهل 
«. اهنمث نم  ریعشلا  صرق  لکأیو  .اهعیب  ینیفکی  مکیأ  هئاسلجل  لوقیو  هدیب ،

یتح ةاجانملاو  مالکلاب  یسوم  یفطصا  هللا  نإ  دوعسم : نبا  ای  هللا ...: لوسر  لاق  ص 447 : یسربط ، خیش  قالخألا ، مراکم  (( . 2 - ) 2
نبا ای  .عوجلا  نم  هلکأی  اماعط  الإ  لـظلا  یلإ  یلوت  نیح  مالـسلا  هیلع  یـسوم  لأـس  اـمو  هلازه  نم  هنطب  یف  لـقبلا  ةرـضخ  يری  ناـک 

: لاق حبصأ  اذإ  ناکف  هللا ، یلإ  وعدی  اماع  نیسمخ  الإ  ۀنس  فلأ  شاع  هنإ  مالسلا  هیلع  هللا ]  یبن  حون [  رمأب  کتأبن  تئش  نإ  دوعـسم :
یف هللا  ۀـفیلخ  مالـسلا  هیلع  دواد  رمأب  کتأبن  تئـش  نإو  .ریعـشلا  هماعطو  رعـشلا  هسابل  ناکو  حبـصا ، ال  لاق : یـسمأ  اذإو  .یـسما  ـال 
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ریعشلا لکأی  ناک  کلملا ، نم  هیف  ناک  ام  عم  مالسلا  هیلع  نامیلس  رمأب  کتأبن  تئش  نإو  .ریعشلا  هماعطو  رعـشلا  هسابل  ناک  ضرالا ،
تئـش نإو  .حبـصی  یتح  یلـصی  امئاق  لازی  الف  هقنع  یلإ  هدـی  دـش  لیللا  هنج  اذإ  ناکو  رعـشلا ، هسابل  ناکو  يراوحلا ، سانلا  معطیو 

ناک مالسلا ، هیلع  ییحی  رمأب  کتأبن  تئش  نإو  .ریعشلا  هماعطو  فوصلا  هسابل  ناک  مالـسلا ، هیلع  نمحرلا  لیلخ  میهاربإ  رمأب  کتأبن 
عوجلا یمادإ  لوقی : ناک  بجعلا ، وهف  مالـسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  رمأب  کتأبن  تئـش  نإو  .رجـشلا  قرو  لکأی  ناکو  فیللا  هساـبل 

یتناحیرو یتهکافو  سمشلا  قراشم  ءاتشلا  یف  یئالطصاو  رمقلا  لیللاب  یجارسو  يالجر  یتبادو  فوصلا  یسابلو  فوخلا  يراعشو 
ای .ینم  ینغأ  دحأ  ضرالا  هجو  یلع  سیلو  ئش  یل  سیلو  حبصأو  ئش  یل  سیلو  تیبأ  ماعنالاو ، شوحولا  لکأی  امم  ضرالا  لوقب 

مکحم یف  مهیلع  هللا  ینثأ  دـقو  هللا  دـهزأ  ام  نودـهزیو  هللا  رغـص  ام  نورغـصیو  هللا  ضغبأ  ام  نوضغبی  مهنم  اذـه  لـک  دوعـسم : نبا 
: مالسلا هیلع  دوادل  لاقو  .الیلخ  میهاربإ  هللا  ذختاو  مالسلا : هیلع  میهاربال  لاقو  .اروکش  ادبع  ناک  هنإ  مالـسلا : هیلع  حونل  لاقف  هباتک ،

.ایجن هانبرقو  مالسلا : هیلع  یـسومل  اضیأ  لاقو  .امیلکت  یـسوم  هللا  ملکو  مالـسلا : هیلع  یـسومل  لاقو  زـضرالا  یف  ۀفیلخ  كانلعج  انإ 
ذإ کتدلاو  یلعو  کیلع  یتمعن  رکذا  میرم  نب  یسیع  ای  مالسلا : هیلع  یـسیعل  لاقو  .ایبص  مکحلا  هانیتآو  مالـسلا : هیلع  ییحیل  لاقو 

اوناـک مهنا  لاـقو : .ینذإـب  ریطلا  ۀـئیهک  نیطلا  نم  قـلخت  اذإو  هلوـق ) یلإ   ) ـالهکو دـهملا  یف  ساـنلا  مـلکت  سدـقلا  حورب  کتدـیأ 
نإو هلوق : نم  هباتک  یف  هللا  مهفوخ  امل  کلذ  لک  دوعـسم : نبا  ای  .نیعـشاخ  انل  اوناکو  ابهرو  ابغر  اننوعدـیو  تاریخلا  یف  نوعراسی 

قحلاب مهنیب  یضقو  ءادهـشلاو  نییبنلاب  ئیجو  یلاعت : لاقو  .موسقم  ءزج  مهنم  باب  لکل  باوبأ  ۀعبـس  اهل  نیعمجأ ، مهدعومل  منهج 
هب هللا  یهابی  امم  کلذ  نإف  دـهزلاب  کیلعف  لـالحلا ، كرت  نمل  ۀـنجلاو  اـمرحم  بکر  نمل  راـنلا  دوعـسم : نبا  اـی  .نوملظی  ـال  مهو 

اهناولأو ماعطلا  تابیط  نولکأی  ماوقأ  يدعب  نم  یتأیـس  دوعـسم : نبا  ای  .رابجلا  کیلع  یلـصیو  ههجوب  کیلع  هللا  لبقی  هبو  ۀکئالملا 
یف ۀمالا  هذه  وقفانم  مه  ةربابجلا ، كولملا  يز  لثم  مهیزو  ءاسنلا ، جربت  نوجربتیو  اهجوزل  ةأرملا  ۀنیزب  نونیزتیو  باودلا  نوبکریو 
یف نوطرفم  تاـمتعلا ، نع  نودـقار  تاـعامجلا ، نوکراـت  تاوهـشلا ، نوبکار  باـعکلاب ، نوبعـال  تاوـهقلا ، اوبراـش  ناـمزلا ، رخآ 

«. ایَغ َنْوَْقلَی  َفْوَسَف  ِتا�وَهَّشلا  اوُعَبَّتا  َه�الَّصلا َو  اوُعا�ضَأ  ٌْفلَخ  ْمِهِدَْعب  ْنِم  َفَلَخَف  یلاعت : هللا  لوقی  تاودغلا ،
.45 نارمع ، لآ  (( . 3 - ) 3

.26 دعر ، (( . 4 - ) 4

نایراصنا نیسح  داتسا  ياهینارنخس  هعومجم  مالسا : رد  ینید )  ) www.Ghaemiyeh.comتفرعم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 449زکرم  هحفص 317 

http://www.ghaemiyeh.com


، دندش نامداش  ایند  رذگدوز  یگدنز  هب  دنربخ ] یب  ترخآ  تمعنرپ  دـیواج و  تایح  زا  هک  نانآ   ] .دریگ و یم  گنت  دـهاوخب ، هک 
.تسین زیچان  كدنا و  یعاتم  زج  ترخآ  ربارب  رد  ایند  یگدنز  هک  یلاح  رد 

ناشیا رب  راو  لیـس  تورث  تسا و  زاـب  تمعن  رد  يا  هدـع  يارب  تسا : هدـش  میظنت  هنوگ  ود  رب  ناـهج  رد  تورث  لاـم و  شخپ  ینعی 
: رعاش لوق  هب  .تسا  زاب  يا  هنزور  ردق  هب  تمعن  رگید ، يا  هدع  يارب  تسا و  يراج 

ي

.نزوس (1) هب  نزوس  یهد  یم  ار  یکی  راورخ  راورخ  یهد  یم  ار  یک 

یهلا شیاـمزآ  ار  تورث  دـیجم  نآرق  هک  تسا  نیا  تسا  مزـال  یگدـنز  رد  يداـم  روما  هب  دورو  يادـتبا  رد  هک  یتفرعم  یهاـگآ و 
دنک یبکرم  هب  لیدـبت  ار  شتورث  تفرعم  ییاناد و  بسک  رثا  رب  يدـنمتورث  تسا  نکمم  ور ، نیا  زا  .دناد (2) یم  نادنمتورث  يارب 

يدنمتورث رگا  دیدرت ، یب  اما  .دهد  رارق  منهج  رد  لوخد  يارب  یبکرم  ار  نآ  تلفغ  لهج و  رثا  رب  ای  دـناسر  یم  تشهب  هب  ار  وا  هک 
.تسادخ هب  وا  ندیسر  يارب  هلیسو  نیرتهب  شتورث  دشاب ، اناد 

ياه هاچ  غاب و  نیمز و  ناشیا  .دوبن  تسدـیهت  ریقف و  یناسنا  دنـشیدنا  یم  يدایز  هدـع  هچنآ  فالخ  رب  مالـسلا ، هیلع  نینموملاریما ،
، نینموملاریما هک  یتورث  دـنیوگ  یم  هک  يروط  هب  دوب ، هدروآ  تسد  هب  هفقو  یب  راـک  تمحز و  اـب  ار  همه  هک  تشاد  یناوارف  بآ 

همه ترـضح  نآ  همه ، نیا  اب  .تسا  هدوب  ام ) نامز  باسح  هب   ) ناموت درایلیم  راهچ  هب  کیدزن  دوب  فدروآ  تسد  هب  مالـسلا ، هیلع 
بـش رد  هک  ناشیا  همان  تیـصو  رد  هک  تسور  نیا  زا  .دومن  فقو  ادـخ  هار  رد  ای  درک  ارقف  نادـنمزاین و  فرـص  ار  شیوخ  ییاراد 

.دوش یمن  هدید  يا  هملک  تورث  لوپ و  هب  عجار  هدومرف  نایب  ناضمر  هام  مکی  تسیب و 

هک يروط  هب  .دراد  ریثات  ناسنا  راتفر  رد  دح  نیا  ات  تفرعم  ییاناد و 

ص:258

.تسازریم جریا  زا  (( . 1 - ) 1
زین ٌمیِظَع ؛»  ٌرْجَأ  ُهَدـْنِع  ّللا 

�
َه َّنَأ  ٌهَْنِتف َو  ْمُکُدـ�الْوَأ  ْمُُکلا�ْومَأ َو  اـ�مَّنَأ  اوُـمَلْعا  َو  : » 15 نباـغت ، هروس  رد  نآ  هباـشم  28 و  لافنا ، (( . 2 - ) 2

 «، َنوُعَجُْرت ا�ْنَیلِإ  ًهَْنِتف َو  ِْریَْخلا  ِّرَّشلِاب َو  ْمُکُوْلبَن  ِتْوَْملا َو  ُهَِقئا�ذ  ٍسْفَن  ُّلُک  : » 35 ءایبنا ،
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هناگجنپ ياهزامن  زا  رت  تلیـضف  اب  زیچ  چـیه  تفرعم  زا  دـعب  هک  تسا  هدـمآ  تاـیاور  رد  .دراد  يرترب  زین  تاداـبع  زاـمن و  رب  یتح 
.تسین (1)

تسا تدابع  رایعم  لقع 

ناشن یلمعلا  سکع  اه  فیرعت  نیا  هب  ماـما  .دـندرک  فیرعت  یـسک  تاداـبع  زا  مالـسلا ، هیلع  قداـص ، ترـضح  دزن  هک  تسا  لـقن 
صخـش نیا  دندومرف : دیرادن ؟ يرظن  هللا ، لوسر  نبای  دندیـسرپ : ماما  زا  دش ، مامت  اه  فرح  همه  یتقو  .دندرک  هاگن  اهنت  دـندادن و 

ربمغیپ .تسین  كـالم  نتفرگ  هزور  زور  جـنپ  يا  هتفه  ندـناوخ و  زاـمن  تعکر  تسیود  يزور  (2) دراد ؟ لقع  دمهف و  یم  ردـقچ 
.تسا هدش  تدابع  نیا  بجوم  هک  تسا  یلقع  كالم  .دنتفرگ  یمن  هزور  زور  جنپ  يا  هتفه  زین  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  مرکا ،

: دندومرف ترضح  دمآ ، نایم  هب  نخس  رذوبا  زا  مالسلا ، هیلع  قداص ، ماما  رضحم  رد  یتقو 

(3) رابتعالا .» رکفتلا و  رذ  یبا  هدابع  رثکا  ناک  »

زا نتفرگ  تربع  نتفرگ و  دـنپ  شیوخ و  مهف  لـقع و  هب  ندوزفا  روظنم  هب  ملاـع  قیاـقح  رد  ندرک  هشیدـنا  رذوبا  تداـبع  نیرتـشیب 
.دوب قیاقح 

...نابز کی  دنداد و  شوگود  ار  وت 

تحیـصن نداد و  دـنپ  رذوبا  تداـبع  نیرتـشیب  دـیامرف  یمن  ترـضح  هک  تسا  نیا  دراد  دوـجو  تیاور  نیا  رد  هک  یمهم  عوـضوم 
: يدعس لوق  هب  .تسا  نداد  شوگ  رتشیب  نتفگ و  نخس  رتمک  مالسا  رد  مهم  ياه  شزرا  زا  یکی  الوصا ، .دوب  ندرک 

.ونشب ییوگ  یم  هکنادنچود  ینعی  نابز ، کی  دنداد و  شوگ  ود  ار  وت 

(4) ا�نْعَطَأ .»  ا�نْعِمَس َو  اُولا�ق  َو  دنک « : یم  یفرعم  انعطا  انعمس و  ظفل  اب  ار  یعقاو  نینموم  راگدرورپ  زین  هرقب  هروس  زا  هیآ  نیرخآ  رد 

ص:259

هللا دبع  یبأ  نع  ۀعرز ، نع  لوالا  دانـسالابو  لاق : سمهک ، یبأ  نع  ۀبقع ، نب  یلع  نع  : » ص 694 یسوط ، خیش  یلامألا ، (( . 1 - ) 1
ۀفرعملا دعب  الو  ةالـصلا ، هذه  لدعی  ۀفرعملا  دعب  ئـش  نم  ام  لاق : ۀـفرعملا ؟ دـعب  لضفأ  وه  لامعالا  يأ  هل : تلق  لاق : مالـسلا ، هیلع 
هتمتاخو انتفرعم ، هلک  کلذ  ۀحتافو  جحلا ، لدعی  ئش  کلذ  دعب  الو  موصلا ، لدعی  ئـش  کلذ  دعب  الو  ةاکزلا ، لدعی  ئـش  ةالـصلاو 

دعب هقلخ  هللا  نحتما  امهب  ناخوسمم ، نارجح  امهنإف  مهردـلاو ، رانیدـلا  لذـبب  ةاساوملاو  ناوخالا  ربک  کلذ  دـعب  ئـش  الو  انتفرعم ،
ۀجح فلأ  هللا  دنع  لدعت  ۀضیرف  ةالـصو  تیبلا ، اذه  جح  نامدإ  نم  رقفلل  یفنأ  الو  ینغ  عرـسأ  ائیـش  تیأر  امو  کل ، تددع  يذلا 

هللا لیبس  یف  هقفنت  ۀضفو  ابهذ  ایندـلا  ءلم  نم  ریخ  لب  ال  ابهذ ، ءولمم  تیب  نم  ریخ  هدـنع  ۀـجحلاو  تالبقتم ، تاروربم  ةرمع  فلأو 
ۀجحو فاوطو  ۀـجح  نم  لـضفأ  هتبرک ، سیفنتو  ملـسم  ئرما  ۀـجاح  ءاـضقل  اریذـنو  اریـشب  قحلاـب  ادـمحم  ثعب  يذـلاو  لـجوزع ،

هیلع هللا  یلص  هلوسرو  لجوزع  هللا  نإف  اولسکت ، الو  ریخلا ، نم  اولمت  الو  هللا ، اوقتا  لاقو : هدی ، الخ  مث  ارـشع -  دقع  یتح  فاوطو - 
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نوعبرألا ۀنجلا - .» هب  مکلخدی  اببس  هفطلب  لجوزع  هللا  دارأ  امنإو  لجوزع ، هللا  یلإ  ءارقفلا  متنأو  مکلامعأ ، نعو  مکنع  ناینغل  هلآو 
دمحأ نع  ییحی ، دمحم  نع  بوقعی ، نبا  انربخأ  هیولوق ، نبا  انربخأ  دیفملا ، هللا  دبع  وبأ  خیـشلا  انربخأ  : » ص 80 لوا ، دیهش  اثیدح ،

هب برقتی  ام  لضفأ  نع  مالـسلا  هیلع  هللا  دـبع  ابأ  تلأـس  لاـق : بهو ، نب  ۀـیواعم  نع  بوبحم ، نب  نسحلا  نع  یـسیع  نب  دـمحم  نب 
دبعلا یلإ  يرت  الأ  ةالصلا ، هذه ]  نم [  لضفأ  ۀفرعملا  دعب  ائیش  ملعأ  ال  لاقف : وه ؟ ام  لجوزع  هللا  یلإ  کلذ  بحأو  مهبر  یلإ  دابعلا 

(. ایح تمدام  ةوکزلاو  ةولصلاب  یناصوأو   ) لاق مالسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  حلاصلا 
ریثک اراج  یل  نإ  كادـف  تلعج  هل : تلق  لاق : مالـسلا  هیلع  هللا  دـبع  یبأ  نع  راـمع ، نب  قاحـسإ  : » ص 24 ج 1 ، یفاـک ، (( . 2 - ) 2

: لاق لقع ، هل  سیل  كادـف  تلعج  هل : تلق  لاق : هلقع ؟ فیک  قاحـسإ  ای  لاقف : لاق : هب  سأـب  ـال  جـحلا  ریثک  ۀـقدصلا ، ریثک  ةالـصلا ،
: مالسلا هیلع  هللا  دبع  یبأل  تلق  لاق : هیبأ  نع  یملیدلا ، نامیلـس  نب  دمحم  : » ص 12 11 دلج ، نیمه  زین  هنم ؛» کلذب  عفتری  ال  لاقف :

یبأ نع  : » هحفص 26 رد  زین  لقعلا ؛» ردق  یلع  باوثلا  نإ  : » لاقف يردأ ، ال  تلق : هلقع ؟ فیک  لاقف : هلـضفو ؟ هنیدو  هتدابع  نم  نالف 
اورظنت یتح  هب  اوهابت  الف  مایـصلا  ریثک  ةالـصلا  ریثک  لجرلا  متیأر  اذإ  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق : مالـسلا  هیلع  هللا  دـبع 

«. هلقع فیک 
ص 431. ج 22 ، راونالا ، راحب  (( . 3 - ) 3

.285 هرقب ، (( . 4 - ) 4
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.تسا ندرک  لمع  ندرپس و  شوگ  ناشدوجو  همه  یعقاو  نانموم  ینعی 

، دراد دوجو  مدرم  نایم  رد  نموم  ظفل  زا  هک  یجیار  رادـنپ  ساـسا  رب  .درب  یم  تذـل  یگنهرف  نینچ  نید و  نینچ  زا  ناـسنا  عقاو ، هب 
بش رهظ و  حبـص و  هتفر و  یم  جح  هب  راب  کی  یلاس  رذوبا  دنک  یم  نامگ  ناسنا  رذوبا ، هرابرد  قداص  ماما  مالک  ندینـش  زا  شیپ 
چیه هب  لمع  رد  رذوبا  یگرزب  اما  دـننک ، شدـنلب  اج  زا  دنتـسناوت  یمن  هک  هدروآ  یم  ياج  هب  يا  هدجـس  ناـنچ  هدوب و  دجـسم  رد 

.تسا هدوب  وا  شنیب  یهاگآ و  تفرعم و  ملع و  رد  هکلب  تسا ، هدوبن  نید  رهاوظ  نیا  زا  کی 

دش زاغآ  تفرعم  ملع و  اب  نید 

ناسنا هک  ییادخ  ندناوخ  ایآ  .دوب  ندناوخ  هب  روتسد  اب  توبن  عورش  .دش  زاغآ  مهف  لقع و  ملع و  هب  بیغرت  اب  مالـسا  ربمایپ  توبن 
؟ دراد ناکما  وا  هب  تفرعم  نودب  تسا  هدرک  قلخ  ار 

(1) َقَلَخ .»  يِذَّلا  َکِّبَر  ِمْسِاب  ْأَْرِقا  ِمیِحَّرلا .  ِن�مْحَّرلا  ّللا 
�

ِه ِمِْسب  »

.دسر یم  وا  دوخ  دوجو  هب  دوش و  یم  عورش  ادخ  زا  یمدآ  شناد  هرتسگ.تساه  مهف  نیرترب  ادخ  زا  تسرد  مهف 

(2) ٍقَلَع .»  ْنِم  َنا�ْسنِْإلا  َقَلَخ  »

.تسا ملاع  دوجو  نیرت  میرک  هک  میدرگ  یم  زاب  ادخ  هب  ناسنا  زا  ناسنا و  هب  ادخ  زا  تایآ ، نیا  رد 

(3) ْمَْلعَی .»  َْمل  ا�م  َنا�ْسنِْإلا  َمَّلَع  ِمَلَْقلِاب .  َمَّلَع  يِذَّلَا  ُمَرْکَْألا .  َکُّبَر  ْأَْرِقا َو  »

؟ تسا هدرک  دیکات  ملع  شزرا  رب  رادقم  هچ  هدش و  لئاق  هیآ  نیا  رد  ملق  يارب  دیجم  نآرق  یشزرا  هچ  یتسار ، هب 

تخانـش ادـخ ، تخانـش  هعلاطم ، تئارق ، تاعوضوم  لماش  هک  تسا  مالـسا  ربمایپ  تثعب  لوا  تاظحل  رد  نآرق  تاـیآ  نیتسخن  نیا 
.دوش یم  ملع  شزرا  و  ملق ، شزرا  ناسنا ،

ص:260

.1 قلع ، (( . 1 - ) 1

.4 قلع ، (( . 2 - ) 2
.6-3 قلع ، (( . 3 - ) 3
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میلع ملع  يذ  لک  قوف 

(1)

دـشاب هک  یماقم  هبتر و  ره  رد  ناسنا  دریذـپ و  یمن  نایاپ  یناکم  نامز و  چـیه  رد  نتـسج  تفرعم  نتخومآ و  شناد  ساـسا ، نیا  رب 
هب .دنادب  ام  زا  رتهب  رتشیب و  هک  تسه  یسک  هراومه  تسا و  یمدآ  رادنپ  ياطخ  نتسناد  رهد  ياناد  ار  دوخ  .تسا  نتخومآ  دنمزاین 

: رعاش لوق 

متخوت درخ  ماو  هک  ییوگ  وچ 

متخومآ متسیاب  هچ  ره  همه 

راگزور دنک  يزابزغن  یکی 

.راگزومآ (2) شیپ  تدناشنب  هک 

تفص نیا  هک  تسا  یسک  اهنت  تمایق  مایق  ات  مدآ  نامز  زا  تسا و  هللا  میلک  هب  بقلم  هک  مالـسلا ، هیلع  نارمع ، نب  یـسوم  ترـضح 
دوـجو اـیند  نیا  رد  زین  نم  زا  رت  ملاـع  ایادـخ ، درک : ضرع  ملاـع  راـگدرورپ  هب  تمظع ، توـبن و  جوا  رد  يزور   (3) تساراد ، ار 

هک ینابر  ملاـع  نآ  وا و  ناـیم  تسا  هدـمآ  فهک  هکراـبم  هروس  رد  هک  بیجع  تیاـکح  نآ  .هلب و  دومرف : ملاـع  راـگدرورپ  دراد ؟
هراومه هک  تشاد  شزرا  ردـق  نآ  یلاعتم  ملع  لقع و  مهف و  نتـشاد  ءایبنا  يارب  .داد (4) يور  دنا  هدناوخ  یبن  رـضخ  ار  وا  تایاور 

.دندوب نآ  یپ  رد 

؟ دروآ تسد  هب  هچ  داد  تسد  زا  ار  بدا  هک  نآ 

هک نآ  دروآ و  تسد  هب  هچ  داد  تسدزا  ار  بدا  هک  نآ  دـیوگ : یم  هک  تـسا  ناوریـشونا ، ریزو  رهمگرزب ، زا  فورعم  هـلمج  نـیا 
نیا زج  رگم  دـهد ؟ یم  تسد  زا  هچ  دوش ، هاگآ  دـمهفب و  عقاو  هب  یـسک  رگا  یتسار ، هب  داد ؟ تسد  زا  هچ  دروآ  تسد  هب  ار  بدا 

، رت عیسو  سایقم  رد  دنک ؟ هدافتسا  ءوس  وا  زا  دناوت  یمن  یسک  رگید  دتفا و  یمن  یگرزب  کچوک و  ناطیش  چیه  دنبرد  وا  هک  تسا 
هدوب ینادان  یهاگآان و  رثا  رب  زج  اه  نآ  ياه  هیامرـس  نتفر  امغی  هب  اهروشک و  اـه و  تلم  اـه و  هدوت  فاعـضتسا  تیمورحم و  اـیآ 

؟ تسا

دنک هعلاطم  ار  ندنل  رد  سیلگنا  هجراخ  ترازو  ویشرآ  دانسا  یسک  رگا 
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.76 فسوی ، (( . 1 - ) 1
.يزورم ییاسک  زا  مه  دنا و  هتسناد  یکدور  زا  مه  ار  تایبا  نیا  (( . 2 - ) 2
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هطساو یب  مالسلا ، هیلع  یسوم ، اب  اما  تفگ ، یم  نخس  هطساو  اب  مه  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  مالسا ، ربمغیپ  اب  لاعتم  دنوادخ  (( . 3 - ) 3
( فلوم . ) 164 ءاسن ، ًامِیلْکَت .» �یسُوم  ّللا 

�
ُه َمَّلَک  َْکیَلَع َو  ْمُهْصُصْقَن  َْمل  ًالُسُر  ُْلبَق َو  ْنِم  َْکیَلَع  ْمُها�نْصَصَق  ْدَق  ًالُسُر  َو  : » تفگ نخس 

.تسا ناتساد  نیا  هب  طوبرم  دعب  هب  تایآ 60  فهک ، هروس  (( . 4 - ) 4
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نآ رد  هک  دروخ  یم  رب  راجاق  هاش  نیدلارـصان  ناـمز  رد  نارهت  رد  ناتـسلگنا  ریفـس  هب  ناتـسلگنا  هجراـخ  روما  ریزو  زا  يا  هماـن  هب 
: تسا هدمآ 

.دنتسرفب نارهت  هب  یلاع  بانج  يارب  هیپور  کل  کی  یلاس  هک  هدش  هداد  روتسد  ناتسودنه  رد  یقرش  دنه  یناپمک  هب  ریفـس ! بانج 
! دینک ناریا  مدرم  نتشادهگن  داوس  یب  فرص  ار  غلبم  نیا  دیراد  هفیظو  امش 

یهاگآان یمهفن و  ینادان و  رـس  زا  همه  دیآ  یم  هدمآ و  نآ  مدرم  تکلمم و  نیا  رـس  رب  ییالب  ره  لاح  هب  ات  هک  تسا  نیا  تقیقح 
نادراـک دارفا  تسد  هب  اـهراک  روما ، زا  يرایـسب  رد  .دـنا  هدوب  لـمع  یب  ناـملاع  یهارمه  هب  ناداـن  مدرم  نآ  نیببـسم  تسا و  هدوب 

زا دوش  یم  داجیا  هک  يداسف  دشاب  نادراکریغ  تسد  هب  اهراک  یتقو  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  مالسا ، ربمایپ  هدومرف  هب  هجیتن ، رد  .تسین 
دروآ و یم  رد  تکرح  هب  ار  هعسوت  دشر و  ياه  خرچ  هک  تسا  دهعت  ییاناد و  ملع و  ًالوصا ، .تسا (1)  رتشیب  بتارم  هب  شحالص 
هب ار  ددرگ  یم  تسرد  ریسم  رد  شیاه  خرچ  همه  هک  ییاج  رگا  لاح ، .دنک  یم  هرادا  دهد و  یم  رارق  حیحـص  ریـسم  رد  ار  اهورین 

نامگ نآرق  هدومرف  هب  هک  نیا  نآ  زا  رتدب  دزادنا و  یم  راک  زا  ییاهنت  هب  ار  اه  خرچ  همه  وا  دـنهدب ، ینادراکان  قیالان و  درف  تسد 
.دهد (2) یم  ماجنا  دراد  زین  یتسرد  راک  دنک  یم 

رصم مکاح  تیاکح 

نوعرف شدوـخ  رـشدوخ  ییوـگ   ) تسناد یم  هنعارف  دـلوم  ار  نآ  اریز  دـمآ ، یم  شدـب  رـصم  زا  دیـشرلا  نوراـه  هک  تسا  فورعم 
! متسرفب رصم  يرادناتسا  هب  ار  وا  ات  دینک  یفرعم  نم  هب  ار  یقمحا  درف  مراد  تسود  تفگ : شتموکح  نامز  رد  هک  دوب  نیا  دوبن .)!

.درک رداص  رصم  رب  ار  وا  ینارمکح  مکح  نوراه  دندرک و  ادیپ  روظنم  نیا  يارب  ار  یسک  نایرابرد 

ص:262

هللا لوسر  لاق  لاق : مالـسلا  هیلع  هللا  دـبع  یبأ  نع  هاور ، نمع  لاضف ، نبا  نع  دـمحم ، نب  دـمحأ  : » ص 44 ج 1 ، یفاـک ، (( . 1 - ) 1
«. حلصی امم  رثکأ  دسفی  ام  ناک  ملع  ریغ  یلع  لمع  نم  هلآو : هیلع  هللا  یلص 

ْمُهَّنَأ َنُوبَـسْحَی  ْمُه  ا�ْینُّدـلا َو  ِهـا�یَْحلا  ِیف  ْمُُهیْعَـس  َّلَـض  َنیِذَّلَا  ًـالا�مْعَأ *  َنیِرَـسْخَْألِاب  ْمُُکئِّبَُنن  ْلَـه  ْلـُق  : » 104-103 فـهک ، (( . 2 - ) 2
« . ًاْعنُص َنُونِسُْحی 
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نیرتهب تسا و  رصم  هلاس  رازه  شـش  تراجت  هک  هبنپ ، تشک  دوب و  هدماین  ناراب  هک  دوب  یتدم  دش ، رـصم  دراو  صخـش  نیا  یتقو 
.دوب هدش  ور  هب  ور  يدج  لکشم  اب  دوش ، یم  دیلوت  نآ  رد  ایند  هبنپ 

دنتفگ ارجام  حرش  دندمآ و  دیدج  رادناتسا  دزن  راز  لد  مشچ و  کشا  اب  دندوب ، هدش  لولم  عضو  نیا  زا  هک  ناراک  هبنپ  ناگدنیامن 
.دنکب ناشلاح  هب  يرکف  هک  دنتساوخ  وا  زا  و 

مـشپ هبنپ  ياج  هب  دعب  هب  نیا  زا  دـیورب  .تسین  یمهم  لکـشم  هک  نیا  تفگ : ماجنارـس  تخادرپ و  هلاسم  لح  رد  رکفت  هب  ینامز  وا 
! دیراکب

ییاقشق ناخریگناهج  موحرم  تیاکح 

هب ار  تفرعم  هب  ندرپس  لد  يا  هظحل  یهاگآ و  ياه  شزرا  ییاقـشق  ناخریگناهج  موحرم  یگدنز  ناتـساد  الاب ، تیاکح  فالخ  رب 
ربق هک  نیا  زا  دـعب  مدـید و  ینابایخ  سردـم  موحرم  بدالا  ۀـناحیر  باتک  رد  ار  ناتـساد  نیا  راب  نیلوا  نم  .دـهد  یم  ناـشن  یبوخ 

مدرک وگزاب  ار  ناشیا  یگدنز  يارجام  ناهفصا  رادرهش  هب  دوب ، يدوبان  لاح  رد  هک  مدرک  ادیپ  ناهفصا  رد  ار  ناتـساد  نیا  نامرهق 
درم نیا  يارب  یهاگراب  هربقم و  مه  ناشیا  دورب ! نیب  زا  وا  نوچ  یملاع  میکح  ِهیقف  ِمیهف  ِشزرااب  ناـسنا  هربقم  تسا  فیح  متفگ : و 

.دوشن شومارف  درمگرزب  نیا  هرطاخ  دای و  ات  درک  انب  گرزب 

مایا رد  وا ، .دندرک  یم  ادص  ناخ »  » ار وا  نیمه ، يارب  .دوب  سراف  ناتسا  مریمـس  هقطنم  رد  ییاقـشق  لیا  سیئر  دنزرف  ناخ  ریگناهج 
رات يریگدای  هب  دنمقالع  دوب ، هتفر  ناهفـصا  هب  دوخ  لیا  تالوصحم  ریاس  نغور و  رینپ و  کشک و  شورف  يارب  هک  ینامز  یناوج ،

.دز یم  رات  تسشن و  یم  دوخ  رداچ  رد  اه  بش  وا  سپ ، نآ  زا  .دش 

نت هب  یناخ  سابل  دوب و  هتفر  رد  شوگانب  زا  شیاه  لیبس  شردپ  دـننام  هک  دوب  يدـنمونت  ناوج  دیـسر ، ای 36  هب 35  وا  نس  یتـقو 
هالک تشاد و 
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.تشاذگ یم  رس  رب  ییاقشق 

يدرم .دنک  ریمعت  ار  شا  هتسکش  رات  ات  تساوخ  ار  ینزرات  یناشن  دوب ، هتفر  ناهفـصا  هب  دتـس  داد و  يارب  هک  يزور  مایا ، نیمه  رد 
لاس دنچ  دیـسرپ : .یگلاس   15 زا 14 -  تفگ : ینز ؟ یم  رات  لاس  دـنچ  ناـخ ! دیـسرپ : وا  زا  دوب  هدیـسرپ  وا  زا  ار  یناـشن  ناـخ  هک 

! دیآ یم  رد  نآ  زا  ییاهادص  هچ  نیبب  نزب و  ار  دوخ  دوجو  رات  نیشنب و  مه  راب  کی  ناخ ! تفگ : .لاس  کیدزن 40  تفگ : يراد ؟

هـسردم مه  درم  نآ  منزب ؟ ار  مدوخ  دوجو  رات  ات  مورب  دـیاب  اجک  دیـسرپ : تفر و  ورف  رکف  هب  نخـس  نیا  ندینـش  اب  ناـخ  ریگناـهج 
.اج نیا  دوب : هتفگ  هداد و  ناشن  ناهفصا  رازاب  رد  ار  ردص 

.دنشابن نم  رظتنم  وگب  نم  هداوناخ  هب  درگرب و  لیا  هب  تفگ : درپس و  شناهارمه  زا  یکی  هب  ار  شناوراک  ناخریگناهج  نآ ، زا  سپ 
.داتفا هار  هب  هسردم  تمس  هب  و 

راک هچ  اج  نیا  ناخ ! دیسرپ : وا  زا  یکی  .دش  هسردم  لخاد  ییاقـشق  لیا  زا  يدنمونت  ناوج  دندید  هسردم  ياه  هبلط  فرط ، نآ  زا 
.مریگب دای  ار  مدوجو  رات  نتخاون  ما  هدمآ  تفگ : يراد ؟

یلو تسا ، هدرک  هسردم  رد  شندنام  هب  قیوشت  هدرک و  لابقتسا  رایـسب  تبحم  اب  ناخ  زا  هک  هدوب  یـسک  هچ  هبلط  نآ  تسین  مولعم 
.تسا هدرک  ناوارف  کمک  ملع  نتخومآ  رد  وا  هب  هدرب و  دوخ  هرجح  هب  ار  وا  هک  میناد  یم 

ناشیا .دـش  یگرزب  فوسلیف  فراع و  میکح و  یلوصا و  بیدا و  هیقف و  يدوز  هب  دـش و  لوغـشم  ملع  لیـصحت  هب  زور  نآ  زا  ناخ 
هبل هالک  هک  توافت  نیا  اب  تشاد ، نت  هب  ار  شیوخ  یتایلیا  ساـبل  ناـمه  هراومه  درکن و  جاودزا  تشاذـگن و  رـس  رب  هماـمع  زگره 

.دوب هتشاذگ  رس  رب  یتسوپ  هالک  هتشاذگ و  رانک  ار  شراد 
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زا یکی  .دندوب  رتریظن  یب  رتهب و  یکی  زا  یکی  هک  دـنتفای  شرورپ  گرزب  ياملع  زا  رفن  دودح 50  ناخ ، ریگناهج  سرد  بتکم  رد 
نیدـلا لاـمج  دیـسآ  یمظعلا  هللا  تـیآ  موـحرم  ناـشرگید  درگاـش  .تـسا  يدرجورب  یمظعلا  هللا  تـیآ  موـحرم  ناـشیا  نادرگاـش 
داتـسرف یم  فجن  هب  تشون و  یم  همان  ناشیا  يارب  مق  زا  راب  کـی  یلاـس  يدرجورب  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  هک  تسا  یناـگیاپلگ 

!« نک تحیصن  ار  يدرجورب  نیسح  یناگیاپلگ ! نیدلا  لامج  دیسآ  هللا  تیآ  ترضح   » هک

بابرا میحر  اقآ  جاح  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  یناقلاط و  یـضترم  خیـش  جاح  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  ناـشیا  رگید  نادرگاـش  زا 
درگاش .مدینـش  یبیجع  بلاطم  ناخ  ریگناهج  هب  عجار  ناشیا  نابز  زا  مدـید و  ناهفـصا  رد  ار  ناـشیا  یگلاـس  رد 90  نم  هک  تـسا 

.تسا سردم  نسح  دیس  هللا  تیآ  موحرم  ریظن  مک  دیهش  زین  ناشرگید 

شنیب و یهاگآ و  مییوگ  یم  قح  هب  هک  تسور  نیا  زا  .نتسیرگن  یگدنز  هب  تریصب  اب  نتفای و  یهاگآ  هظحل  کی  هرمث  تسا  نیا 
.تسین نکمم  يراگتسر  نآ  نودب  تسا و  ترخآ  ایند و  رد  ناسنا  تداعس  تمالس و  زمر  تفرعم 

كاخ هنحص  نیا  رد  هک  نانآ  اشوخ 

دنتفر دندیشخرد و  يدیشروخ  وچ 

ار یمدآ  رذب  هک  نانآ  اشوخ 

دنتفر دندیشاپ و  كاخ  مسج  هب 

نادجو نازیم  رد  هک  نانآ  اشوخ 

دنتفر دندیجنس و  شیوخ  باسح 

ار یتسود  راب  هک  نانآ  اشوخ 

دنتفر دندیجنرن و  دندیشک و 

قح يداو  رد  اپ  هک  نانآ  اشوخ 

.دنتفر دندیزغلن و  دنداهن و 
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یهلا يا  هیده  تفرعم :  - 15

هراشا
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نعلو نیرهاطلا ، هلآو  دّمحم  یلع  ّلصو  نیلسرملاو  ءایبنألا  عیمج  یلع  هللا  یّلـصو  نیملاعلا  بر  دمحلا هللا  .میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
.نیعمجا مهئادعا  یلع 

تردـق هژیو  هب  یتبثم ، همانرب  ره  ندروآ  تسد  هب  دادعتـسا  قح  ترـضح  كراـبم  دوجو  .دوب  دـشر  یهاـگآ و  تفرعم و  رد  نخس 
وا و دوخ  ریـصقت  اـه  شزرا  نیا  رد  ناـسنا  رقف  یتسدـیهت و  ور ، نیا  زا  .تسا  هدومرف  تیاـنع  ناـسنا  هب  ار  تفرعم ، ملع و  لیـصحت 

.تسوا تلاسک  یلهاک و  یلبنت و  خلت  لوصحم 

یلبنت تلاسک و  زا  زیهرپ 

یلبنت و یتسس و  تلاسک و  هب  نداد  نت  زا  ار  یمدآ  هک  تسا  تایاور  زا  هتـسد  نآ  یمالـسا  تایاور  مهم  رایـسب  ياه  لصف  زا  یکی 
هرهب و هدرک و  شرافس  تبثم  روما  رد  ششوک  تیلاعف و  هب  ار  ناسنا  ددعتم  تایآ  رد  زین  دیجم  نآرق  .دنراد  یم  رذحرب  يرورپ  نت 

: تسا هدرک  یفرعم  وا  شالت  یعس و  هجیتن  ار  ترخآ  ایند و  رد  وا  بیصن 

(1) �یفْوَْألا .»  َءا�زَْجلا  ُها�زُْجی  َُّمث  �يُری *  َفْوَس  ُهَیْعَس  َّنَأ  َو  �یعَس *  ا�م  ّالِإ 
�

ِنا�ْسنِْإِلل  َْسَیل  ْنَأ  «َو 
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.41-39 مجن ، تشون .  یپ  (( 1 - ) 1
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، سپس .دش  دهاوخ  هدید  يدوز  هب  وا  شالت  هک  نیا  .تسین و  يا ] هرهب  بیصن و  چیه   ] هدرک شالت  هچنآ  زج  ناسنا  يارب  هک  نیا  و 
.داد دنهاوخ  لماک  شاداپ  ششالت  هب 

یلبنت و یتسس و  زا  ار  ناسنا  دیجم  نآرق  ور ، نیا  زا  .تسین  تیلاعف  ششوک و  هیاس  رد  زج  ناسنا  یگدنز  لوصحم  رمث و  لصاح و 
: دیامرف یم  هک  اج  نآ  دنک ؛ یم  یهن  دروخب  هصغ  دنیشنب و  هک  نیا  زا 

یم امـش  هب  هک  ییاه  یتخـس  ثداوح و  اهدـمآ و  شیپ  زا  دـینکن و ]  یتسـس  نمـشد [  اب  داهج  رد  قح و  ِياه  نامرف  ماـجنا  رد  (1)
دیرترب دیشاب ،  نمؤم  رگا  امش  هک  دیوشم  نیگهودنا  دسر [

ینطاب و تاـناکما  همه  اریز  دـیریگن ، لـغب  مغ  يوناز  دیـشابن و  تسـس  اُونَزَْحت ؛»  ـ�ال  اُونِهَت َو  ـ�ال  َو  دـیامرف « : یم  تحارـص  هب  نآرق 
رد دیابن  نموم  ناسنا  َنِینِمُْؤم ؛»  ُْمْتنُک  ْنِإ  َنْوَلْعَْألا  ُُمْتنَأ  َو  .تسا «  مهارف  امـش  يارب  یتبثم  لوصحم  ره  ندروآ  تسد  هب  يارب  يرهاظ 

دنک و یتسس  شیاهراک  ماجنا  رد  ناسنا  هک  درادن  یهیجوت  .دروخب  هصغ  یتسدیهت  زا  دریگب و  لغب  مغ  يوناز  دنیـشنب و  يا  هشوگ 
.دهد همادا  شیوخ  یگدنز  هب  لاحرس  داش و  طاشن و  اب  تسه  هک  یتیعقوم  ّنس و  ره  رد  دیاب  وا  هکلب  دشاب ، راد  هصغ 

نیفص گنج  رد  رسای  رامع 

رد ادـخ  نانمـشد  اب  لاح ، نیا  اب  .تشاد  لاس  دون  زا  شیب  نیفـص  گنج  رد  تسا ، نامیا  لها  يارب  یعقاو  ییوگلا  هک  رـسای ، رامع 
.دیسر (2) تداهش  هب  ات  دیگنج  تیلاعف  تیاهن  رد  قوش و  تبغر و  طاشن و  لامک 

ماجنا هب  ماقم  لاح و  ره  رد  دننک و  ادتقا  مالسلا ، امهیلع  نانمومریما ، يافواب  رای  ربمایپ و  گرزب  هباحـص  نیا  هب  زین  نانموم  تسازس 
.دنشاب لوغشم  تبثم  روما 

ص:274

.35 دمحم ، رد  فالتخا  اب  زین  139 ؛ نارمع ، لآ  (( . 1 - ) 1
.نبل ۀبرشب  یتأف  ۀبرشب ، ینوتئا  نیفص  موی  رـسای  نب  رامع  لاق  يرتحبلا  وبأ  لاق  : » ص 47-46 ج 4 ، ریثأ ، نبا  ۀباغلا ، دسأ  (( . 2 - ) 2

ذئموی هرمع  ناکو  لتق  یتح  لتاق  مث  .اهبرشو  نبل ! ۀبرش  ایندلا  نم  اهبرشت  ۀبرش  رخآ  لاق : ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نإ  لاقف :
«. نوعستو يدحإ  لیقو  نوعستو  ثالث  لیقو  ۀنس  نیعستو  اعبرأ 
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رعش تیب  رازه  تصش  ظفاح 

هعمج ياه  بش  مدوب ، هبلط  مق  رد  هک  یناوج  ماـیا  رد  تسه  مداـی  .ما  هدـید  ار  یبیجع  ياـه  ناـسنا  ما  یگدـنز  هرود  لوط  رد  نم 
دندرک یم  توعد  یـصوصخ  يا  هسلج  هب  ارم  ناتـسود  هک  دش  یم  هاگ  مایا ، نیا  رد  .متفر  یم  نارهت  هب  مردام  ردـپ و  ندـید  يارب 

نانآ اب  مدز و  یم  رـس  دـندوب  یتلیـضفاب  ياه  ناسنا  متـشاد و  هقالع  اـه  نآ  هب  هک  یناتـسود  هب  زین  هاـگ  و  عمتـسم ؛) ناونع  هب  هتبلا  )
بساک و اـه  نآ  زا  یخرب  هک  نیا  اـب  .دوب  دـنمدوس  رایـسب  نارود  نآ  رد  میارب  اهدـمآ  تفر و  نیا  .مدرک  یم  تساـخرب  تسـشن و 

شوگ هار  زا  ملاع  کی  هزادنا  هب  هک  دوب  نیا  تقیقح  یلو  دنتشاد ، یشورف  هویم  راب  هرت  نادیم  رد  ناشاه  یضعب  دندوب و  راد  هزاغم 
.دندوب هدرک  بسک  ملع  هعلاطم  و 

دوب و هلاس  يدرمریپ 80  هک  ار ، دوخ  ییاد  ناشیا  مدوب ، هتفر  ناتـسود  نیمه  زا  یکی  لزنم  هب  هک  رهظ  زا  دـعب  زور  کی  تسه  مدای 
هعلاطم دور و  یم  باتک  غارـس  دـنک  یم  ادـیپ  یتصرف  ات  هزاغم  رد  ناشیا  تفگ : درک و  یفرعم  نم  هب  تشاد ، یـشورف  يزبس  هزاغم 

.دنک ظفح  دنمدوس  رعش  تیب  رازه  هتسناوت 60  مک  ياه  تصرف  نیمه  زا  هدافتسا  اب  دنک و  یم 

هب لاغتـشا  دوجو  اب  لاـس ، ناـمه  رد  مدروآ و  يور  رعـش  ندرک  ظـفح  رتشیب و  هعلاـطم  هب  مدـید ، ار  درمریپ  نآ  هک  نآ  زا  دـعب  نم 
.منک ظفح  ار  دیفم  رعش  تیب  رازه  راهچ  متسناوت  يوزوح ، سورد  رد  لیصحت 

ي

گرم مد  ات  يریگدا 

یمن اهر  ار  نآ  زین  گرم  نامز  ات  هک  تسا  مهم  يردـق  هب  یخرب  يارب  تفرعم  نتخودـنا  ملع و  يریگداـی  يارب  تصرف  زا  هدافتـسا 
يدهلا ملع  یضترم  دیس  زا  ریغ  درف  نیا  هتبلا ، یضترم - دیـس  مان  هب  یملاع  درم  هک  دنا  هتـشون  ینوریب  ناحیروبا  تالاوحا  رد  .دننک 

رتسب رانک  وا  یتقو  .دمآ  وا  تاقالم  هب  ینوریب (2)  ناحیروبا  رمع  رخآ  تاظحل  رد  تسا (1) - یضر  دیس  ردارب 

ص:275

دیفملا ایؤر  ۀـیاکح  یف  : » هدـمآ ص 496  یمق ، يازریم  لوصـألا ، نیناوـق  رد  هـک  سب  نـیمه  ردارب  ود  نـیا  تلیـضف  رد  (( . 1 - ) 1
: مانملا یف  هل  تلاق  اهعم  مالسلاو  ةالصلا  امهیلع  نینسحلاو  اهیلع  همالسو  هللا  تاولـص  ءارهزلا  ۀمطاف  مانملا  یف  يأر  ثیح  هللا  همحر 

«. هقفلا امهملع  خیش  ای  تلاقو  امهب  هللا  امهمحر  یضرلاو  یضترملا  نیدیسلا  ةدلاو  هموی  یف  تئاجف  هقفلا ؛ امهملع  خیش  ای 
، بیبطلا یـضایرلا ، میکحلا ، یمزراوخلا  ینوریبلا  دمحأ  نب  دـمحم  ناحیروبأ  : » یقرواـپ ص 229 ج 54 ، راونألا ، راـحب  (( . 2 - ) 2

هنإ لیق  لب  کلفلاو ، تایـضایرلا  ملع  یف  عربو  دونهلا ، ۀفـسلفو  اهعورفو  ۀـینانویلا  ۀفـسلفلاب  املاع  اـفوسلیف  ناـک  فورعملا ، مجنملا 
دلب نوریب )  ) نم هلصأ  ناک  ثاحبأو ، تالسارم  امهنیب  ناکو  انیس  نبال  ارصاعم  ناک  نیملسملا ، نم  تایضایرلاو  موجنلا  ءاملع  رهشأ 

موجنلا یف  هلاغتـشا  رثکأ  ناکو  مزراوخ )  ) یف ةدـم  ماقأو  دونهلا  مولع  یلع  اهیف  علطا  ۀنـس  نیعبرأ  دـنهلا  دالب  یلإ  رفاـسو  دنـسلا  یف 
یکح سوباق  یلاعملا  سمشل  هفلا  خیراتلا  یف  ۀیلاخلا ) نورقلا  نع  ۀیقابلا  راثآلا   ) اهنم ۀسیفن  تافلؤم  فلخو  خیراتلاو ، تایـضایرلاو 
عیمج یف  الغتـشم  ناکو  رکفلا ، هبلقو  رظنلا  هنیعو  ملقلا  هدـی  قرافی  داکی  فینـصتلا ال  یف  اننفتم  مولعلا  لیـصحت  یلع  ابکم  ناـک  هنا 
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، ةرشاعملا نسح  ینوریبلا  ناحیر  وبأ  ناک  لاق : هنأ  يدفصلا  نیدلا  حالص  خیشلا  نع  یکحو  .ناجرهملاو  زورینلا  موی  الا  ۀنـسلا  مایأ 
«. ابیرقت ۀنس 430  یفوت  .امهفو  املع  هلثمب  نامزلا  تأی  مل  هلاوحأ  یف  افیفع  هظافلأ ، یف  اعیلخ  ةرضاحملا ، فیطل 
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هک ناتـسود  زا  رگید  یکی  .درک  لاوس  ناشیا  زا  یلکـشم  هلئـسم  هرابرد  درک و  زاـب  مشچ  گرزب  دنمـشناد  نیا  تسـشن ، ناـحیروبا 
رد ناحیروبا  ینادـب !؟ ار  لاوس  نیا  خـساپ  یتیعقوم  نینچ  رد  دراد  يا  هدـیاف  هچ  تفگ : بجعت  اب  دوب  هتـسشن  ناحیروبا  رتسب  راـنک 
یم ار  باوج  رگا  تفگ : درک و  دیـس  هب  ور  دـعب ، مریمب ؟ منادـن و  اـی  تسا  رتهب  مریمب  منادـب و  ار  هلئـسم  نیا  خـساپ  تفگ : باوج 

.داد ار  وا  لاوس  خساپ  دیس  و  دییوگب ! مه  نم  هب  دیناد ،

شوگ هب  وا  قاتا  زا  يراز  نویـش و  يادـص  دـعب  یتاظحل  تفر و  نوریب  قاتا  زا  درک و  یظفاحادـخ  ناـحیروبا  زا  دیـس  نآ ، زا  سپ 
.تسا هتشذگرد  ناحیروبا  هک  تسناد  دیس  دیسر و 

هریس رد  هک  تسا  یعوضوم  نیا  و  دنک ! ملع  رشن  ای  لیـصحت  فرـص  ار  دوخ  رمع  گرم  هظحل  ات  ناسنا  تسا  بوخ  هچ  یتسار ، هب 
.دروخ یم  مشچ  هب  ام  نایاوشیپ 

ترضح نانخس  تسا  نینچ  مه   (1) تسا ؛ تفرعم  ملع و  زا  ییایرد  ناشتداهش  بش  رد  مالسلا ، هیلع  نانمومریما ، ترضح  تیـصو 
رخآ تاظحل  .دنا (2)  هدوب  لوغشم  یهلا  فراعم  رشن  هب  زین  ناشفیرش  رمع  رخآ  ياه  سفن  رد  هک  مالـسلا ، هیلع  یبتجم ، نسح  ماما 

ءاـیلوا و همه  هک  تفگ  ناوت  یم  دـیدرت  یب  ور ، نیا  زا  .تسا (3)  هنوگ  نیدب  زین  مالسلا ، هیلع  نیـسحلا ، هللادبع  یبا  ترـضح  رمع 
رشن فراعم و  غیلبت  لاح  رد  ای  دنا  هتفر  ایند  زا  لیصحت  لاحرد  ای  بلغا  دنا و  هتشاد  ار  هریـس  نیا  قح  هتـسیاش  ناگدنب  ادخ و  ءایبنا 

.ملع

ایند زا  یهلا  فراعم  رـشن  لاح  رد  ربنم و  زارف  رب  يا  هدـع  دـنتفر ؛ ایند  زا  دنتـشاد و  تسد  رد  باتک  ای  ملق  نید  ناگرزب  زا  يرایـسب 
جـنر و دـنک و  شـالت  دوصقم  هب  ندیـسر  يارب  دـیاب  درادـن و  يدـیماان  یلبنت و  قح  سک  چـیه  هتکن ، نیا  هب  هجوت  اـب  ...و .  دـنتفر 

: دیوگ یم  يزغن  تیب  رد  ظفاح  .درخب  ناج  هب  ار  تمحز 

ص:276

امکیصوأ هللا : هنعل  مجلم  نبا  هبرض  امل  مالسلا  امهیلع  نیسحلاو  نسحلل  مالسلا  هیلع  هل  ۀیـصو  نم  : » همان 47 هغالبلا ، جهن  (( . 1 - ) 1
امصخ ملاظلل  انوکو  .رجألل  المعاو  .قحلاب  الوقو  .امکنع  يوز  اهنم  ئـش  یلع  افـسأت  الو  امکتغب ، نإو  ایندلا  ایغبت  نأو ال  هللا  يوقتب 
امکدج تعمس  ینإف  مکنیب ، تاذ  حالصو  مکرمأ ، مظنو  هللا  يوقتب  یباتک  هغلب  نمو  یلهأو  يدلو  عیمجو  امکیصوأ  انوع  مولظمللو 
اوعیـضی الو  مههاوفأ  اوبغت  الف  ماتیألا  یف  هللا  هللاو  مایـصلاو » ةالـصلا  ۀـماع  نم  لـضفأ  نیبلا  تاذ  حالـص  : » لوقی هلآو  هیلع  هللا  یلص 
مکقبـسی نآرقلا ال  یف  هللا  هللاو  .مهثرویـس  هنأ  اننظ  یتح  مهب  یـصوی  لاز  ام  مکیبن  ۀیـصو  مهنإـف  مکناریج  یف  هللا  هللاو  .مکترـضحب 

هللاو .اورظانت  مل  كرت  نإ  هنإف  متیقب  ام  هولخت  مکبر ال  تیب  یف  هللا  هللاو  .مکنید  دومع  اـهنإف  ةالـصلا  یف  هللا  هللاو  .مکریغ  هب  لـمعلاب 
رمألا اوکرتت  .عطاقتلاو ال  ربادـتلاو  مکایإو  .لذابتلاو  لصاوتلاب  مکیلعو  .هللا  لیبس  یف  مکتنـسلأو  مکـسفنأو  مکلاومأب  داـهجلا  یف  هللا 

ءامد نوضوخت  مکنیفلأ  بلطملا ال  دبع  ینب  ای  .مکل  باجتـسی  الف  نوعدت  مث  مکرارـش  مکیلع  یلویف  رکنملا  نع  یهنلاو  فورعملاب 
الو ۀبرضب ، ۀبرض  هوبرضاف  هذه  هتبرض  نم  تم  انأ  اذإ  اورظنا  یلتاق  الإ  یب  نلتقت  الأ ال  نینمؤملا ، ریمأ  لتق  نولوقت  اضوخ  نیملسملا 

«. روقعلا بلکلاب  ولو  ۀلثملاو  مکایإ  لوقی : هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تعمس  ینإف  لجرلاب  لثمی 
ةدانج نع  یـسبعلا ، ینام  نب  ریمع  نع  ءاطع ، نب  ریبزلا  نع  یقرلا ، دیز  نب  ۀـحلط  : » ص 140-138 ج 44 ، راونألا ، راـحب  (( . 2 - ) 2
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هیلع فذقی  تسط  هیدی  نیبو  هیف  یفوت  يذـلا  هضرم  یف  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نبا  یلع  نب  نسحلا  یلع  تلخد  لاق : ۀـیمأ  یبأ  نب 
اذامب هللا  دبع  ای  لاقف : کسفن ؟ جلاعت  کلام ال  يالوم  ای  تلقف : هللا  هنعل  ۀیواعم  هاقسأ  يذلا  مسلا  نم  ۀعطق  ۀعطق  هدبک  جرخیو  مدلا 
رمألا اذه  نأ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  انیلإ  دـهع  دـقل  هللاو  لاقف : یلإ  تفتلا  مث  .نوعجار  هیلإ  انإو  انإ هللا  تلق : توملا ؟ جـلاعأ 
تلقف لاق : .هلآو  هیلع  هللا  تاولص  یکبو  تسطلا  تعفر  مث  لوتقم ، وأ  مومسم  الإ  انم  ام  ۀمطافو ، یلع  دلو  نم  امامإ  رشع  انثا  هکلمی 

توملاو ایندـلا  بلطت  کـنأ  ملعاو  کـلجأ ، لوـلح  لـبق  كداز  لـصحو  كرفـسل ، دعتـسا  معن  لاـق : هللا ، لوـسر  نبا  اـی  ینظع  هل :
الإ کتوق  قوف  ائیـش  لاملا  نم  بسکت  کنأ ال  ملعاو  هیف ، تنأ  يذـلا  کموی  یلع  تأی  مل  يذـلا  کموی  مه  لمحت  ـالو  کـبلطی ،
ذخ ۀـتیملا ، ۀـلزنمب  ایندـلا  لزنأف  باتع ، تاهبـشلا  یفو  باقع ، اهمارح  یفو  باسح ، اـهلالح  یف  نأ  ملعاو  .كریغل  اـنزاخ  هیف  تنک 

، ۀتیملا نم  تذـخأ  امک  تذـخأف  رزو ، هیف  نکی  مل  امارح  ناک  نإو  اهیف ، تدـهز  دـق  تنک  الالح  کلذ  ناک  نإف  کیفکی ، ام  اهنم 
الب ازع  تدرأ  اذإو  ادـغ ، تومت  کنأک  کترخآل  لمعاو  ادـبأ ، شیعت  کنأک  كایندـل  لمعاو  .ریـسی  باتعلا  ناف  باتعلا  ناک  نإو 

بحصاف ۀجاح  لاجرلا  ۀبحص  یلإ  کتعزان  اذإو  لجو ، زع  هللا  ۀعاط  زع  یلإ  هللا  ۀیـصعم  لذ  نم  جرخاف  ناطلـس ، الب  ۀبیهو  ةریـشع ،
نإو کلوص  دش  تلـص  نإو  کلوق  قدص  تلق  نإو  کناعأ ، ۀـنوعم  هنم  تدرأ  اذإو  کناص ، هتمدـخ  اذإو  کناز ، هتبحـص  اذإ  نم 
هنع تکـس  نإو  كاطعأ ، هتلأس  نإو  اهدـع ، ۀنـسح  کنم  يأر  نإو  اهدـس ، ۀـملث  کنع  تدـب  نإو  اهدـم ، لـضفب  كدـی  تددـم 
دنع کلذـخی  ـالو  قئارطلا ، هنم  کـیلع  فلتخی  ـالو  قـئاوبلا ، هنم  کـیتأت  ـال  نم  .كءاـس  هب  تاـململا  يدـحإ  تلزن  نإو  كادـتبا 

دوسألاو مالسلا  هیلع  نیـسحلا  لخدو  هیلع ، تیـشخ  یتح  هنول ، رفـصاو  هسفن  عطقنا  مث  لاق : .كرثآ  امـسقنم  امتعزانت  نإو  قئاقحلا ،
تیعن دـق  نسحلا  نإ  انإ هللا  دوسألا : وبأ  لاقف  اعیمج ، اراستف  هدـنع  دـعق  مث  هینیع ، نیبو  هسأر  لبق  یتح  هیلع  بکناـف  دوسـألا  یبأ  نب 

«. هسفن هیلإ 
همدـب اخطلم  راهنلا  نم  تاعاس  ثـالث  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  یقبو  فنخم : وبأ  : » ص 82 ج 3 ، يزودـنق ، ةدوملا ، عیباـنی  (( . 3 - ) 3

«. نیثیغتسملا ثایغ  ای  كاوس  دوبعم  الو  کئاضق  یلع  اربص  یهلإ  ای  يدانیو : ءامسلا  یلإ  هفرطب  اقمار 
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.دیشکن یتمحز  هکنآ  دیسرن  یتحار  هب  بلط  قیرط  رد  هک  تیاکش  هصغ  نکم ز 

: دیامرف یم  نارمع  لآ  هکرابم  هروس  رد  انعم  نیمه  دییات  رد  دنوادخ 

(1) َنیِِربا�ّصلا .»  ُّبُِحی  ّللا 
�

ُه کَتْسا َو 
�

اُونا اَم  اوُفُعَض َو  ا�م  ّللا َو 
�

ِه ِلِیبَس  ِیف  ْمَُهبا�صَأ  ا�ِمل  اُونَهَو  ا�مَف  ٌرِیثَک  َنوُّیِّبِر  ُهَعَم  َلَتا�ق  ٍِّیبَن  ْنِم  ْنِّیَأَک  «َو 

بیسآ ربارب  رد  سپ  دندیگنج ، نانمـشد  اب  وا  هارمه  هب  ِنید ] رد  نالماک  و   ] کلـسم یهلا  ِنادنمـشناد  یهوبنا  هک  یناربمایپ  اسب  هچ 
ادخ و  دندرواین ؛ دورف  ینتورف  میلست و  رس  نمشد ] ربارب  رد   ] دندشن و ناوتان  دندرکن و  یتسس  دیسر ، نانآ  هب  ادخ  هار  رد  هک  ییاه 

.دراد تسود  ار  نایابیکش 

دندرکن و رارف  هزرابم  نادیم  زا  دندادن و  ناشن  فعض  یتسس و  دوخ  زا  دندش و  هزرابم  رازراک و  نادیم  دراو  هک  یناسک  رایسب  هچ 
.دندیسر تداهش  هب  ای  دندش و  زوریپ  ای  هک  اج  نآ  ات  دنداد  همادا  ار  ادخ  هار 

ربص ناگدننک  هشیپ  هرابرد  هیآ  ياهتنا  تراشب  تامیالمان و  رب  ندرک  ربص  ندرکن و  یتسـس  رب  دیکات  زین  هیآ  رد  دوجوم  مهم  هتکن 
.تسا

دنمرنه یناحور  راکتشپ  ربص و 

يا هسلج  رد  ار  ناشیا  هک  تسا  يدـنمرنه  یناحور  اب  ییانـشآ  هب  طوبرم  مراد  نهذ  رد  یگبلط  لیاوا  نارود  زا  هک  يرگید  هرطاـخ 
دوب و ناشلاس  ای 42  متشاد 41  لاس  ای 22  نم 21  هک  نامز  نآ  رد  ناشیا  .مدـید  دوب  هدـش  رازگرب  هاگنامرد  کی  هعـسوت  يارب  هک 

.دنا قالخا  هب  قلختم  یناسنا  هک  دوب  مولعم  دنتشاد و  ینیریش  دروخرب  رایسب 

.هلب تفگ : دینک ؟ یم  یگدنز  نارهت  رد  امـش  مدیـسرپ : ناشیا  زا  اذـل  تسا ، دـنمدوس  میارب  ناشیا  اب  ییانـشآ  مدرک  سح  زور ، نآ 
.درادن یعنام  تفگ : مسرب ! ناتتمدخ  یهاگ  نم  دیهد  یم  سردآ  متفگ 

طخدـب یلیخ  نم  تفگ : دروآ و  شیپ  ار  ثحب  نیمه  دزادـنیب  هار  ارم  هک  نیا  يارب  ناشیا  متفر ، ناشیا  لزنم  هب  هک  يا  هسلج  نیلوا 
یلو مدوب ،

ص:277

.146 نارمع ، لآ  (( . 1 - ) 1
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طخ دیتاسا  قشمرس  زا  هک  يا  هچرتفد  هب  متـشادرب و  یملق  متفرگ ، ار  میمـصت  نیا  یتقو  .موش  طخ  شوخ  متفرگ  میمـصت  زور  کی 
.متخادرپ طخ  نیرمت  هب  مدرک و  هاگن  متشاد  هناخ  رد 

.تسا نم  ياه  هتـشون  اه  نیا  همه  تفگ : داد و  ناشن  نم  هب  لکـش  نیرتهب  رد  طخ  عون  درب و 32  لزنم  مود  هقبط  هـب  ارم  وا  سپس ،
.تسا ناشیا  طخ  راگدای  دجسم  نیدنچ  هبیتک  زین  نونکا  مه  داد و  ناشن  نم  هب  دوخ  طخ  هب  زین  حیتافم  کی  نآرق و  کی 

، مک مک  .مدش  لوغشم  یشاقن  نیرمت  هب  مدرک و  ادیپ  هقالع  یـشاقن  هب  تشذگ ، طخ  رد  ما  يدنمرنه  نارود  یتقو  داد : همادا  ناشیا 
.مدیشک ار  ناشیا  هرهچ  متشاذگ و  یلدنص  ناشیا  يارب  طایح  نیمه  رد  مدرک و  توعد  ار  مردپ  زور  کی  هک  دیـسر  ییاج  هب  راک 

.دنتشادن یتوافت  مه  اب  ود  نیا  هک  دوب  نیا  بیجع  دنداد و  ناشن  نم  هب  ناشردپ  سکع  اب  زین  ار  ریوصت  نیا  ناشیا  اضق ، زا 

همه هب  متفگ  یم  رعـش  ناونع  هب  هک  ییاهزیچ  میوگب و  رعـش  متـسناوت  یمن  اما  مدش ، دنمقالع  رعـش  هب  دـعب ، تفگ : همادا  رد  ناشیا 
هب .مدش (1) رعـش  يایند  دراو  هک  متـشون  ون  زا  مدرک و  هراپ  متـشون و  ردق  نآ  مدشن و  دیماان  لاح ، نیا  اب  .رعـش  رگم  دوب  هیبش  زیچ 

ناشراثآ ات  تساوخ  نارعاش  زا  روشک  یگنهرف  ياهداهن  زا  یکی  ادـخ ، لوسر  تثعب  مهدزناپ  نرق  زاـغآ  رد  هک  تسه  مداـی  یبوخ 
موحرم یکی  هک  دش  عقاو  نارواد  عبط  لوبقم  رفن  ود  رثا  اهنت  ارعـش ، نایم  زا  .دـننک  لاسرا  هقباسم  رد  تکرـش  يارب  ربمایپ  هرابرد  ار 

.ناشیا يرگید  دوب و  یهوکزوریف  يریما 

و ندـش »  » يارب ار  ناـسنا  ملاـع  دـنوادخ  .دـناسر  یم  دـصقم  هب  ار  ناـسنا  مرجـال  هک  تـسا  ندرک  شـالت  نتـساوخ و  یگژیو  نـیا 
هتخاس ندرک » تکرح  »

ص:278

هب مدرک و  ظـفح  ار  نآ  زور  ناـمه  هک  دـندناوخ  یلزغ  نم  يارب  مدوـب ، هتفر  دـنمرنه  یناـحور  نیا  لزنم  هـب  هـک  يزور  (( . 1 - ) 1
هچنغ ما  هدش  مزاب / رس  انف  راد  رـس  روصنم  وچمه  مزار / يزور  وچ  شاف  دنک  ریگ  بش  هآ  منک : یم  رکذ  اجنیا  رد  ناشیا  زا  راگدای 

هب وت  يوک  يوس  ریـسا / قشع  سفق  رد  ملد  هتـسخ  یکغرم  مزاسمد / نم  وت  رجه  مغ  راخ  اـب  هک  سب  نوخ / هقرغ  لدـگنت و  تفص 
ياوه هب  ناج  مهد  یم  مزاس / یم  تمغ  هب  نم  یبش  ود  نآ  دنتخوس  میدوب / قشاع  هس  هناورپ  بش و  عمـش  نم و  مزاورپ / دوب  راچان 

یم یتنطلـس  نینچ  هب  نم  دبا  ات  ناهج / ياراد  محابـصم و  وت  دبع  لزا  زا  مزاب / ینیبب  ییایب و  هک  يدـیما  هب  قشع / تعلط  يا  تخر 
( فلوم  ) .مزان
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ناملـس ندش ، عرتخم  ندش ، دنمرنه  ندش ، بیدا  ندش ، میکح  ندش ، ملاع  يارب  اه  ناسنا  همه  ندش .» فقوتم   » و ندشن »  » هن تسا 
تکرح حیحـص  ریـسم  رد  دنهاوخب و  دیاب  طقف  دنراد ، یفاک  يورین  دادعتـسا و  ...و  ندش ، هجیدخ  بنیز و  ندش ، لالب  دادـقم و  و 

.دنسارهن تارطخ  هار و  يرود  تالکشم و  زا  دنشاب و  هتشاد  لمحت  ربص و  هار  نیا  رد  دننک و 

دشاب نیچ  رد  رگا  یتح  تسا ، بجاو  ملع  نتخومآ 

دوب و نکممان  ابیرقت  راگزور  نآ  نارفاسم  يارب  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ ، راـگزور  رد  نیچ  روشک  اـت  هنیدـم  هلـصاف  ندرک  یط 
زین تشگزاب  ناکما  اسب  هچ  درک و  یم  هنیزه  هار  نیا  رد  ار  يرمع  دـیاب  ددرگرب ، دورب و  نیچ  هب  هنیدـم  زا  تساوخ  یم  یـسک  رگا 
نیا اب  .دـشک  یم  لوط  تعاس  زا 12  شیب  امیپاوه  اب  نیچ  ات  ناتـسبرع  زا  تاناکما ، همه  نیا  دوجو  اب  مه ، ام  راـگزور  رد  .تشادـن 

: دنا هدرک  مالعا  هک  هدوب  شزرااب  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  مرکا ، ربمایپ  رظن  هب  ملع  نتخومآ  تفرعم و  يوجتسج  ردق  نآ  لاح ،

(1) هملسم .»  ملسم و  لک  یلع  هضیرف  ملعلا  بلط  ناف  نیصلاب .  ول  ملعلا و  اوبلطا  »

ناناملـسم هب  تحارـص  هب  مرکا  ربماـیپ  .تسا  ...ملعلا » اوـبلطا   » تیاور نیمه  هلاـبند  تسین و  ییادـج  تیاور  ...ملعلا » بلط   » تیاور
هـضیرف یناملـسم  نز  درم و  ره  رب  ار  شناد  بلط  ناشیا  .دشاب  نیچ  رد  هچرگا  دـندرگب  تفرعم  ملع و  لابند  هک  دـنهد  یم  روتـسد 

.دنناد یم 

بجاو اب  هضیرف  قرف 

مزال ناسنا  رب  ار  نآ  مالـسلا ، مهیلع  همئا ، ای  ناربمایپ  هک  تسا  یتقیقح  بجاو  و  دهاوخ ، یم  ناسنا  زا  ادـخ  هک  تسا  يزیچ  هضیرف 
زا یلو  تشذـگ ، ناوـت  یم  بجاو  زا  یهاـگ  هک  تسا  نیا  مود  قرف  .تـسا  بـجاو  زا  رترب  رتـالاب و  هـضیرف  نیارباـنب ، .دـنا  هدرمش 

.تشذگ ناوت  یمن  هضیرف 

ص:279

ص 239. یسربط ، یلع  راونالا ، ةاکشم  (( . 1 - ) 1
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ود ار  هیموی  ياهزامن  ینـس ، هعیـش و  تاـیاور  هب  اـنب  هکم ، رد  ناـش  هلاـس  هد  روضح  تدـم  رد  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  مالـسا ، ربماـیپ 
يرجه مود  لاس  زا  یلو  دندناوخ ، یم  یتعکر  ود  ار  اهزامن  هنیدـم ، هب  ترجه  زا  دـعب  زین  لاس  کی  زا  شیب  .دـندناوخ  یم  یتعکر 

 - رصع زامن  هب  تعکر  ود  رهظ و  زامن  هب  تعکر  ود  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  ادخ ، لوسر  دش ، دلوتم  مالسلا ، هیلع  یبتجم ، ترضح  هک 
یبنلا بجاو  یعرف  تعکر  ود  هضیرف و  یلصا  تعکر  ود  نآ  .دندرک  هفاضا  مالسلا - هیلع  یبتجم ، ترضح  دوجو  تمعن  هنارکش  هب 

.دوش یم  هدناوخ  هضیرف  تعکر  ود  اهنت  دوش و  یم  فذح  دنا  هدرک  بجاو  ربمایپ  هک  ار  یتعکر  ود  رفس  رد  ور ، نیا  زا  .تسا 

ود برغم و  زامن  هب  تعکر  کی  ادخ  لوسر  دمآ ، ایند  هب  مالسلا ، هیلع  نیـسحلا ، هللادبع  یبا  ترـضح  هک  زین  ترجه  موس  لاس  رد 
تعکر کی  یلو  داد ، رارق  رـصع  رهظ و  تعکر  ود  دـننام  ار  ءاشع  تعکر  ود  نآ  راگدرورپ  هک  درک  هفاضا  ءاـشع  زاـمن  هب  تعکر 

یم هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  مرکا ، ربماـیپ  یتقو  ناـیب ، نیا  اـب  .دـنام (1) یقاب  مالـسلا ، هیلع  نیـسح ، ماما  ترـضح  رطاخ  هب  برغم  زامن 
تـسود وا  تسا و  راگدرورپ  مازلا  تفرعم  بلط  هکلب  مدرکن ، مزـال  امـش  رب  نم  ار  ملع  بلط  ینعی  ۀـضیرف ؛»  ملعلا  بلط  دـیامرف « :

.دیشاب تخانش  تفرعم و  فرظ  امش  هک  دراد 

: دنیامرف یم  یعخن  دایز  نب  لیمک  هب  باطخ  یشزرااب  رایسب  هلمج  رد  تفرعم  تیمها  رد  مالسلا ، هیلع  نینمؤملاریما ،

(2) ۀفرعملا .» یلا  اهیف  جاتحم  تناو  ّالا  ۀکرح  نم  ام  لیمک ، ای  »

.تسا تفرعم  هب  دنمزاین  نآ  رد  هک  نیا  رگم  تسین ، روصتم  ناسنا  يارب  یتکرح  یلمع و  چیه  لیمک ، يا 

دیاب دهد  ماجنا  يراک  درادرب و  یمدق  دهاوخب  هک  نیا  زا  لبق  ناسنا  ینعی 

ص:280

نهیفو تاعکر  رشع  ةالصلا  نم  دابعلا  یلع  هللا  ضرف  يذلا  ناک  لاق : مالسلا  هیلع  رفعج  یبأ  نع  : » ص272 ج3 ، یفاکلا ، (( . 1 - ) 1
«. ةءارق نهیف  سیلو  مهولا  نهیفو  اعبس  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  دازف  اوهس  ینعی  مهو  نهیف  سیلو  ةءارقلا 

ص 267. ج 74 ، راونالا ، راحب  (( . 2 - ) 2
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اب ام  نیدـتم  ناگتـشذگ  هک  دوب  ببـس  نیمه  هب  .دـمهفن  درادرب و  مدـق  لطاب  رد  يرمع  ادابم  اـت  دسانـشب  ار  نآ  ندوب  لـطاب  قح و 
هناخ رد  هب  لطاب ، ای  تسا  قح  دندیمهف  یمن  هک  دمآ  یم  شیپ  يا  هلئـسم  ات  دـندوب و  طابترا  رد  دوخ  هقطنم  ای  رهـش  ینابر  ناملاع 

، دوبن لمع  دوخ  دوب  مهم  ام  ناگتـشذگ  يارب  هچ  نآ  اریز  دـندرک ، یم  راسفتـسا  نآ  ندوب  لطاب  ای  قح  زا  دـنتفر و  یم  ناملاع  نآ 
.لطاب ای  تسا  قح  لمع  هک  دوب  انعم  نیا  كرد  هکلب 

همه دنلب  يادص  اب  دنتفر و  یم  هار  هفوک  رازاب  رد  مالـسلا ، هیلع  نینموملاریما ، هک  دراد  تیمها  مالـسا  نید  رد  هلئـسم  نیا  ردـق  نیا 
: هک دنداد  یم  رارق  باطخ  ار  ناراد  هزاغم  نابساک و 

اوـنوص افـصلا ، یلع  لـمنلا  بیبد  نم  یفخأ  بیبد  ۀـمالا  هذـه  یف  اـبرلل  هللاو  رجتملا ، مث  هقفلا  رجتملا ، مـث  هـقفلا  راـجتلا  رـشعم  اـی  »
(1) قحلا .» یطعأو  قحلا  ذخأ  نم  الإ  رانلا  یف  رجافلاو  رجاف ، رجاتلا  ۀقدصلاب ، مکلاومأ 

دای ار  ادـخ  لالح  مارح و  دـیوش ، لوغـشم  تراجت  هب  دـینک و  زاـب  ار  دوخ  هزاـغم  رد  هک  نآ  زا  شیپ  ناـیرازاب ، تعاـمج  يا  ینعی 
.دیریگب

ناشن رتهب  ار  عوضوم  تیمها  ات  دوش  یم  زاغآ  ادخ  هب  مسق  اب  تسا  نخس  نیا  يارب  ناشیا  لالدتسا  عقاو  رد  هک  ترضح  مود  هلمج 
یم نامگ  دیوش و  یم  هانگ  راچد  عقاوم  زا  يرایسب  رد  دیشابن ، لالح  مارح و  تخانش  یپ  رد  رگا  اریز  دنیامرف : یم  ترـضح  .دهد 

.تسا رت  ناهن  رت و  یفخم  گنس  هعطق  کی  يور  رب  يا  هچروم  ندیزغل  زا  تالماعم  رد  ابر  هک  ارچ  دیا ، هدرکن  ییاطخ  دینک 

هدـنورپ هک  تمایق  زور  رد  هزات  دـمهفن و  دـشاب و  ابر  راچد  يرمع  ناسنا  دوش  یم  ببـس  ادـخ  مارح  لالح و  هب  ندوبن  هاگآ  يرآ ،
زا شزامن  ناکم  زامن و  سابل  اریز  تسا ؛ هدوب  لطاب  شا  هریغ  جـح و  تاقدـص ، اهزامن ، همه  هک  دوش  هجوتم  دـنیب  یم  ار  شلاـمعا 

هدوب و هدش  هیهت  مارح  لوپ 

ص:281

یلع لوقی  مالـسلا  هیلع  ایلع  تعمـس  : » لاق ۀـتابن  نب  غبـصالا  نع  : » ص 194 ج 3 ، قودـص ، خیـش  هیقفلا ، هرـضحیال  نم  (( . 1 - ) 1
 ...«. راجتلا رشعم  ای  : » ربنملا
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: دنیامرف یم  شیوخ  نخس  همادا  رد  ترضح  هک  تسا  نیا  .تسا  هدوب  هدرک  هیهت  مارح  لام  اب  ار  شمارحا  سابل 

«. قحلا یطعاو  قحلا  ذخا  نم  الا  رانلا  یف  رجافلاو  رجاف  رجاتلا  »

شیوخ لالح  لام  زا  دروآ و  تسد  هب  لالح  لام  هک  یـسک  رگم  تسا ؛ خزود  رد  راکدب  ناسنا  هاگیاج  تسا و  راکدـب  رجات  ینعی 
.دنک هدافتسا  اهراک  ماجنا  رد 

تسا یهلا  يا  هیده  تفرعم 

: تسا هدومرف  دنوادخ  هک  دنا  هدروآ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ ، لوسر  زا  لقن  هب  ناشناردپ  زا  یثیدح  رد  مالسلا ، هیلع  رقاب ، ماما 

هتقلخ دـبع  امیأو  ینم ، هنمو ال  اهمرح  هبنذـبف  اهدر  ناو  ینمو ، یتمحربف  ینم  اهلبق  نإـف  نمؤملا ، يدـبع  یلإ  ینم  ۀـیده  فورعملا  »
(1) اریخ .» هب  دیرأ  ینإف  لخبلاب ، هلتبا  ملو  هقلخ ، تنسحو  نامیالا  یلإ  هتیدهف 

لوبق تفریذپ و  ار  نآ  یـسک  رگا  .تسا  نموم  ناگدنب  هب  نم  هیده  يونعم - هچ  دـشاب و  يدام  هچ  اه -  یبوخ  اهریخ و  همه  ینعی 
دوـخ تیمورحم  نیا  ببـس  وا و  دوـخ  زا  لاکـشا  درکن ، لوـبق  رگا  هدرک و  لوـبق  ار  نآ  هک  تسا  هدوـب  نم  تمحر  ببـس  هب  درک ،

.تسوا

: دیامرف یم  دنک و  یم  دیکات  انعم  نیا  رب  تحارص  هب  زین  میرک  نآرق 

(2) َْرفُْکلا .» ِهِدا�بِِعل  �یضْرَی  ْمُْکنَع َو �ال  ٌِّینَغ  ّللا 
�

َه َّنِإَف  اوُرُفْکَت  ْنِإ  »

تمالس یبوخ و  هکلب  دورب ، خزود  هب  رفک  نیا  ببس  هب  یسک  درادن  تسود  ددنسپ و  یمن  سک  چیه  يارب  ار  رفک  یساپسان و  ادخ 
.ددنسپ یم  ار  شیوخ  ناگدنب 

هب زین  ار  کین  قـالخا  هنیمز  منیرفآ ، یم  هک  يا  هدـنب  ره  رد  دـیامرف : یم  دـنوادخ  اریز  دـیامن ، یم  زاـب  ار  اـنعم  نیمه  تیاور  همادا 
نیرتهب اریز  موش ، یم  نومنهر  نامیا  يوس  هب  ار  وا  منک و  یم  مهارف  مراد  وا  هب  هک  یتبحم  ببس 

ص:282

هللا یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق : هئابآ ، نع  مالـسلا ، هیلع  رقابلا  یلع  نب  دمحم  رفعج  یبأ  نع  : » ص24 یسوط ، خیش  یلامألا ، (( . 1 - ) 1
«. ...ۀیده فورعملا  یلاعت : هللا  لوقی  هلآو : هیلع 

.7 رمز ، (( . 2 - ) 2
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لـهج و رثا  رب  ناگدـنب  اـما  دـهاوخ ، یمن  يزیچ  ریخ  زج  دوخ  ناگدـنب  يارب  دـنوادخ  هک  نآ  هجیتن  .مهاوخ  یم  وا  يارب  ار  اـهزیچ 
.دنوش یم  شیوخ  يزور  هریت  ببس  دنور و  یم  ههاریب  هب  دننک و  یم  ادج  ادخ  زا  شیوخ  هار  تلفغ 

هک تسور  نیا  زا  تسشن و  تداعس  ماب  رب  تسر و  ماد  نیا  زا  ناوت  یم  تفرعم  بسک  اب  اهنت  هک  تسا  نیا  اج  نیا  رد  مهم  عوضوم 
.دنک یلهاک  یتسس و  نآ  ندروآ  تسد  هب  رد  دیابن  دراد و  ترورض  تیمها و  ناسنا  يارب  هزادنا  نیا  تفرعم  هلئسم 

ص:283
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نآرق رد  تفرعم  بسک  ياه  روحم  - 16

هراشا

ص:287
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نعلو نیرهاطلا ، هلآو  دّمحم  یلع  ّلصو  نیلسرملاو  ءایبنألا  عیمج  یلع  هللا  یّلـصو  نیملاعلا  بر  دمحلا هللا  .میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
.نیعمجا مهئادعا  یلع 

شیوخ رمع  لوط  رد  ناسنا  هک  تسا  یتقیقح  نیرت  تلیضف  اب  مالـسلا ، مهیلع  نیرهاط ، همئا  ادخ و  لوسر  ناسل  رد  تفرعم ، هلئـسم 
تفرعم لها  ادـخ  ءایبنا  همه  هک  نآ  اـب  هک  تسا  مهم  يردـق  هب  نآ  ندروآ  تسد  هب  تفرعم و  يوجتـسج  .تسا (1)  هجاوم  نآ  اـب 
نیرخآ نیلوا و  تفرعم  هک  مالسا  ربمایپ  هب  دیجم  نآرق  رد  دنوادخ  .دندرک  یم  رتشیب  تفرعم  تساوخرد  ملاع  راگدرورپ  زا  دندوب ،

: دنک یم  شرافس  نینچ  نیا  تشاد  دوخ  اب  ار 

(2) ًاْملِع .» ِینْدِز  ِّبَر  ُْلق  «َو 

.يازفیب نم  شناد  رب  اراگدرورپ ! وگب :

شریذـپ يارب  ناـسنا  دوجو  فرظ  اـیآ  هک  تسه  زین  لاوس  نیا  خـساپ  تقیقح  رد  تفرگ  ناوت  یم  هفیرـش  هیآ  نیا  زا  هک  يا  هجیتن 
فرظ هک  نیا  ای  درادن ؟ ار  رتشیب  بآ  شریذپ  شیاجنگ  رگید  دـش  رپ  یتقو  هک  تسا  دـننام  یبآ  فرظ  هب  تسا و  دودـحم  تفرعم 

؟ دراد شیاجنگ  هراومه  تفرعم  یهاگآ و  ملع و  شریذپ  يارب  یمدآ  دوجو 

ص:289

، هغالبلا جـهن  زین  ملعلا ؛) لضف  باتک  نینچمه  لهج ؛ لقع و  باتک   ) ج 1 یفاـک ، باـتک  لوا  هب : دوش  عوجر  تشون .  یپ  (( 1 - ) 1
رحـصأ املف  نابجلا ، یلإ  ینجرخأف  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریمأ  يدـیب  ذـخأ  دایز : نب  لیمک  لاـق  : » تمکح 147

ینابر ملاعف  ۀـثالث : سانلا  کل  لوقأ  ام  ینع  ظفحاف  .اـهاعوأ  اـهریخف  ۀـیعوأ  بولقلا  هذـه  نإ  لـیمک  اـی  لاـق ): مث  ءادعـصلا  سفنت 
ای قیثو  نکر  یلإ  اوأجلی  ملو  ملعلا ، رونب  اوئیـضتسی  مل  حـیر ، لک  عم  نولیمی  قعان  لک  عابتأ  عاعر  جـمهو  ةاجن ، لیبس  یلع  ملعتمو 

لاملا عینـصو  قافنالا ، یلع  اوکزی  ملعلاو  ۀـقفنلا  هصقنت  لاـملا  .لاـملا  سرحت  تنأو  کـسرحی  ملعلاو  .لاـملا  نم  ریخ  ملعلا  لـیمک 
لاملاو مکاح  ملعلاو  .هتافو  دعب  ۀـثودحألا  لیمجو  هتایح ، یف  ۀـعاطلا  ناسنإلا  بسکی  هب  .هب  نادـی  نید  ملعلا  لیمک  ای  .هلاوزب  لوزی 
بولقلا یف  مهلاثمأو  ةدوقفم ، مهناـیعأ  .رهدـلا  یقب  اـم  نوقاـب  ءاـملعلاو  ءاـیحأ ، مهو  لاومـألا  نازخ  کـله  لـیمک  اـی  هیلع  موکحم 

نیدـلا ۀـلآ  المعتـسم  هیلع ، نومأم  ریغ  انقل  تبـصأ  یلب  ۀـلمح ، هل  تبـصأ  ول  هردـص ) یلإ  راشأو   ) امج املعل  انهه  نإ  اـه ، .ةدوجوم 
هبلق یف  کشلا  حدقنی  هئانحأ ، یف  هل  ةریـصب  قحلا ال  ۀلمحل  اداقنم  وأ  هئایلوأ ، یلع  هججحبو  هدابع ، یلع  هللا  معنب  ارهظتـسمو  ایندلل ،

نیدلا ةاعر  نم  اسیل  راخدالاو  عمجلاب  امرغم  وأ  ةوهـشلل ، دایقلا  سلـس  ةذللاب  اموهنم  وأ  كاذ ، الو  اذ  الأ ال  .ۀهبـش  نم  ضراع  لوأل 
امإ .ۀجحب  مئاق هللا  نم  ضرألا  ولخت  ال  یلب ، مهللا  هیلماح  تومب  ملعلا  تومی  کلذک  ۀمئاسلا ، ماعنألا  امهب  اهبش  ئش  برقأ  .ئش  یف 

.اردق نومظعألاو  اددـع  نولقألا  هللاو  کئلوأ  کئلوأ ؟ نیأو  اذ ؟ مکو  .هتانیبو  هللا  جـجح  لطبت  الئل  ارومغم  افئاخ  وأ  اروهـشم  ارهاظ 
اورـشابو ةریـصبلا ، ۀقیقح  یلع  ملعلا  مهب  مجه  مههابـشأ  بولق  یف  اهوعرزیو  مهءارظن  اهوعدوی  یتح  هتانیبو  هججح  مهب  هللا  ظفحی 
لحملاب ۀقلعم  اهحاورأ  نادـبأب  ایندـلا  اوبحـصو  نولهاجلا ، هنم  شحوتـسا  امب  اوسنأو  نوفرتملا ، هرعوتـسا  ام  اونالتـساو  نیقیلا ، حور 

«. تئش اذإ  فرصنا  .مهتیؤر  یلإ  اقوش  هآ  هآ  .هنید  یلإ  ةاعدلاو  هضرأ  یف  هللا  ءافلخ  کئلوأ  .یلعألا 
«. املع یندز  بر  لقو  هیحو  کیلإ  یضقی  نأ  لبق  نم  نآرقلاب  لجعت  الو  قحلا  کلملا  هللا  یلاعتف  : » 114 هط ، (( . 2 - ) 2
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هتـشاد مه  مالـسلا ، هیلع  حون ، ترـضح  ربارب  اهدص  يرمع  رگا  دوش و  یمن  رپ  تفرعم  زا  زگره  ناسنا  دوجو  هک  تسا  نیا  تقیقح 
هدامآ تفرعم  بسک  يارب  زاب  دـشابن  لوغـشم  يرگید  راک  هب  تفرعم  بسک  زج  دـنامب و  رادـیب  ار  شتاـیح  ياـهزور  همه  دـشاب و 
لباـق نآ  هرتسگ  تسا و  دودـحمان  هدرک  اـطع  ناـسنا  هب  تفرعم  بسک  يارب  ملاـع  راـگدرورپ  هک  یتیفرظ  رگید ، تراـبع  هب  .تسا 

.تسین كرد 

نآرق رد  تفرعم  بسک  ياهروحم 

هب تفرعم  و  نتشیوخ ، دوجو  هب  تفرعم  ادخ ، هب  تفرعم  دنا : هدناوخ  ارف  روحم  هس  رد  تفرعم  بسک  هب  ار  ناسنا  دیجم  نآرق  تایآ 
اه نآ  عومجم  هک  تسا  تفـص  رازه  لماش  هدـش  هداد  رارق  ناسنا  رایتخا  رد  ملاع  راگدرورپ  دوجو  زا  هک  یتافـص  نیرتمک  .یتسه 

یسک هک  دهن  یم  مشچ  شیپ  ار  یهلا  فراعم  زا  ییایرد  هناگرازه  تافص  نیمه  مهف  .تسا (1)  هدمآ  درگ  ریبک  نشوج  ياعد  رد 
.دسر یمن  نآ  هنک  هب 

یمدآ هک  تسا  هدروآ  نایم  هب  نخس  یتسه  ملاع  رد  دوجوم  قیاقح  زا  نآرق  هیآ  دصتفه  دودح  رد  راگدرورپ  هک  نیا  رگید  بلطم 
.دنک ادیپ  تفرعم  نآ  رصانع  یتسه و  هب  اه  نآ  قیرط  زا  دناوت  یم 

رد رامآ - قبط  شیپ  لاس  دنچ  ات  هک  مینادـب  تسا  یفاک  زین  هراب  نیا  رد  .تسا (2)  نتشیوخ  دوجو  هب  تفرعم  نآرق  توعد  نیموس 
.تسا هناگادج  یتفرعم  هتشر  دوخ  هک  تسا  هدش  حرطم  ملع  رد  هلئسم  نویلیم  تفه  ناسنا  اب  هطبار 

.تسا (3) ملاع  هدرپ  تشپ  رارـسا  هب  تفرعم  ینعی  نایتوکلم  توکلم و  ملاع  هب  تفرعم  نآرق ، رد  راـگدرورپ  ياـه  توعد  رگید  زا 
هار نیا  رد  ار  شیوخ  لقع  هاگن  دیاب  هتبلا ، .دـمهفب  زین  ار  ملاع  ءاروام  قیاقح  دـناوت  یم  دـهاوخب ، ناسنا  رگا  هک  تسا  نیا  تقیقح 

یهاگن نامه  ینعی  دریگ ؛ راک  هب 

ص:290

رازه اعمج  هک  تسا  هدـش  نایب  دـنوادخ  تافـص  زا  تفـص  هد  تمـسق  ره  رد  تسا و  تمـسق  دـص  ریبک  نشوج  ياـعد  (( . 1 - ) 1
.دوش یم  تفص 

ْیَـش ٍء ِّلُک  �یلَع  ُهَّنَأ  َکِّبَِرب  ِفْکَی  َْمل  ُّقَْحلا َأ َو  ُهَّنَأ  ْمَُهل  َنَّیَبَتَی  ّتَح 
ی� ْمِهِـسُْفنَأ  ِیف  ِقا�فْآلا َو  ِیف  ا�ِنتا�یآ  ْمِهیُِرنَـس  : » 53 تلصف ، (( . 2 - ) 2

 «. َنوُرِْصُبت �الَف  ْمُکِسُْفنَأ َأ  ِیف  َو  َنِیِنقوُْمِلل *  ٌتا�یآ  ِضْرَْألا  ِیف  َو  : » 21-20 تایراذ ، زین  ٌدیِهَش ؛ »
ْیَـش ٍء ِّلُک  �یلَع  ُهَّنَأ  َکِّبَِرب  ِفْکَی  َْمل  ُّقَْحلا َأ َو  ُهَّنَأ  ْمَُهل  َنَّیَبَتَی  ّتَح 

ی� ْمِهِـسُْفنَأ  ِیف  ِقا�فْآلا َو  ِیف  ا�ِنتا�یآ  ْمِهیُِرنَـس  : » 53 تلصف ، (( . 3 - ) 3
ٍتا�یَآل ِرا�هَّنلا  ِْلیَّللا َو  ِف�الِتْخا  ِضْرَأـْلا َو  ِتا�واـ�مَّسلا َو  ِْقلَخ  ِیف  َّنِإ  : » 164 هرقب ، رد  فالتخا  اـب  زین  190-191 ؛ نارمع ، لآ  ٌدیِهَش ؛ »

ًالِطا�ب ا�ذ�ه  َْتقَلَخ  ا�م  ا�نَّبَر  ِضْرَْألا  ِتا�وا�مَّسلا َو  ِْقلَخ  ِیف  َنوُرَّکَفَتَی  ْمِِهبُونُج َو  �یلَع  ًادوُُعق َو  ًاما�ِیق َو  ّللا 
�

َه َنوُرُکْذَی  َنیِذَّلَا  ِبا�ْبلَْألا *  ِیلوُِأل 
«. ّنلا

�
ِرا َبا�ذَع  ا�نِقَف  َکَنا�ْحبُس 
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: تسیرگن یم  نیمز  اه و  نامسآ  توکلم  هب  نآ  هچیرد  زا  میهاربا  هک 

(1) َنِیِنقوُْملا .»  َنِم  َنوُکَِیل  ِضْرَْألا َو  ِتا�وا�مَّسلا َو  َتوُکَلَم  َمیِها�ْربِإ  يُِرن  َِکل�ذَک  «َو 

.دوش ناگدننک  نیقی  زا  ات  میهد  یم  ناشن  میهاربا  هب  نیمز  اه و  نامسآ  رب  ار  دوخ  ّتیبوبر  ّتیکلام و  ییاورنامرف و  هنوگ  نیا  و 

وا اریز  دیآ ، یم  تسد  هب  دنک  بسک  دناوت  یم  وا  هک  یفراعم  یگدرتسگ  هب  هجوت  زا  تفرعم  بسک  يارب  ناسنا  دوجو  یگدرتسگ 
تاطابترا مهف  زا  دناوت  یم  دوش و  نیمز  اه و  نامـسآ  ءاروام  هب  فراع  و  دوخ ، هب  فراع  تعیبط ، هب  فراع  هللااب ، فراع  دـناوت  یم 

همه نیا  هک  تسا  نیا  زج  رگم  .تسا  هدروآ  دوجو  هب  زین  نونکات  هک  دروآ  دوجو  هب  یملع  میظع  رایـسب  ياـه  هتـشر  ملاـع  رـصانع 
؟ تسا هدروآ  دوجو  هب  رشب  سنج  نونکات ، شیپ  لاس  نارازه  زا  ایند ، رد  ار  فاشتکا  عارتخا و  هلاسر و  باتک و 

لهج و زا  یمیخض  ياه  هدرپ  سپ  رد  تسا و  ینزوس  رـس  ردق  هب  نامدوخ  یتسه و  زا  ام  ياه  یهاگآ  هک  تسا  یلاح  رد  همه  نیا 
رانک تیعقاو  ياه  هدرپ  گرم  هظحل  رد  هک  دنک  یم  حیرصت  دیجم  نآرق  اریز  مینک ، یم  یگدنز  هابتـشا  اطخ و  یمهفدب و  ینادان و 

: دیوگ یم  نآرق  .دوش  یم  قیقد  یهاگن  قیاقح  هب  رشب  هاگن  دور و  یم 

(3) ٌدیِدَح (2) .» َمْوَْیلا  َكُرَصَبَف  َكَءا�طِغ  َْکنَع  ا�نْفَشَکَف  ا�ذ�ه  ْنِم  ٍهَْلفَغ  ِیف  َْتنُک  ْدََقل  »

.میدز رانک  تا  [ تریصب  ] هدید زا  ار  يربخ  یب  هدرپ  ام  سپ  يدوب ، تلفغ  يربخ و  یب  رد  گرزب  زور  نیا  زا  وت  دنیوگ ]: یم  وا  هب  ]
.تسا نیبزیت  رایسب  زورما  تا  هدید  هجیتن ، رد 

ملاع رد  .دـنک  نشور  ناسنا  يارب  نآ  رد  يدایز  دودـح  ات  ار  قیاقح  دـهاوخ  یم  ملاـع  راـگدرورپ  هک  تسا  يا  هظحل  گرم  هظحل 
ینعی دوش ؛ یم  هتـشادرب  قیاـقح  همه  زا  هدرپ  تماـیق  ملاـع  رد  دـهد و  یم  يور  رت  هدرتـسگ  یحطـس  رد  قیاـقح  نیا  كرد  خزرب ،

ترسح هیام  اهنت  نانمومریغ  يارب  اریز  تسا ، دیفم  نانموم  يارب  اهنت  ملع  نیا  نکیل  دنام ، یمن  لهاج  تمایق  رد  یسک 

ص:291

.75 ماعنا ، (( . 1 - ) 1
ناسل وحن  دیدح  ناسل  لاقیو  ٌدیِدَح » َمْوَْیلا  َكُرَصَبَف  : » لجو زع  لاق  : » ص 110 بغار ، تادرفم  .قیقد  زیت و  ینعی  دیدح  (( . 2 - ) 2

« . ٍدا�دِح ٍهَنِْسلَِأب  ْمُکوُقَلَس  یلاعت : لاق  .دیدحلا  ریثأت  رثؤی  ناک  اذإ  کلذو  ضامو  مراص 
ْتَءا�ج َو  ِدیِعَْولا *  ُمْوَی  َِکل�ذ  ِروُّصلا  ِیف  َخُِفن  َو  ُدـیَِحت *  ُْهنِم  َْتنُک  ا�م  َِکل�ذ  ِّقَْحلِاب  ِتْوَْملا  ُهَرْکَـس  ْتَءا�ج  َو  : » 22-19 ق ، (( . 3 - ) 3

« . ٌدیِدَح َمْوَْیلا  َكُرَصَبَف  َكَءا�طِغ  َْکنَع  ا�نْفَشَکَف  ا�ذ�ه  ْنِم  ٍهَْلفَغ  ِیف  َْتنُک  ْدََقل  ٌدیِهَش *  ٌِقئا�س َو  ا�هَعَم  ٍسْفَن  ُّلُک 
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.دسر یمن  ناشداد  هب  رگید  قیاقح  مهف  زور  نآ  رد  تسا (1) و  رتشیب 

، نایم نیا  زا  .دـنوش  یم  هاـگآ  قیاـقح  زا  اـه  ناـسنا  همه  تسین و  لـهاج  سک  چـیه  تماـیق  رد  هک  دوش  یم  مولعم  بیترت ، نیدـب 
.دنا خزود  لها  نمومریغ  ناملاع  تشهب و  لها  نموم  ناملاع 

لهاج مه  تمایق  رد  هک  تسین  انعم  نیدب  دنام ، لهاج  ایند  رد  یـسک  رگا  .دهد  ياج  منهج  رد  ار  یلهاج  چـیه  درادـن  انب  دـنوادخ 
نیا زا  .دـنوش  یم  خزود  تمایق و  دراو  ملاع  ایند  نالهاج  سکع ، رب  .دـنک  سجن  شیوخ  لهج  اـب  ار  منهج  دـناوت  یم  دـنام و  یم 

رد دیاب  هدوب  لهاج  ایند  رد  هک  یسک  .میبای (2)  یم  هناملاع  رایسب  دوخ  اب  راگدرورپ و  اب  ار  نایخزود  نانخـس  میرک  نآرق  رد  ور ،
.دربب تذل  نآ  زا  رتشیب  ات  دشاب  رتاناد  دیاب  هدوب  تشهب  لها  هک  یسک  دشکب و  باذع  رتشیب  ات  دوش  اناد  تمایق 

ار كاردا  مهف و  تمعن  دنک و  یم  متس  دوخ  رب  شیوخ  تسد  هب  دسانش و  یمن  ار  شیوخ  تلزنم  ردق و  ایند  رد  هک  یسک  یتسار ،
تیمورحم رب  دناوت  یم  ار  یـسک  هچ  دنک ، یمن  تیناویح  كال  زا  شیوخ  رـس  ندرک  نوریب  يارب  یـشالت  چیه  دراذگ و  یم  لطعم 

: ظفاح لوق  هب  دنک ؟ تمالم  يورخا  ياه  تمعن  زا  شیوخ 

؟ هچ ینعی  يا  هتخانشن  هبترم  نیا  ردق  يا  هدش  نایادگ  روظنم  ینابوخ و  هاش 

نآرق رد  نتخومآ  ملع  هب  توعد 

: دیامرف یم  قالط  هکرابم  هروس  زا  هیآ 12  رد  دنوادخ 

ِّلُِکب َطا�حَأ  ْدَق  ّللا 
�

َه َّنَأ  ٌریِدَق َو  ْیَـش ٍء  ِّلُک  �یلَع  ّللا 
�

َه َّنَأ  اوُمَْلعَِتل  َّنُهَْنَیب  ُْرمَْألا  ُلَّزَنَتَی  َّنُهَْلثِم  ِضْرَْألا  َنِم  ٍتا�وا�مَـس َو  َْعبَـس  َقَلَخ  يِذَّلا  ّللَا 
�

ُه »
(3) ًاْملِع .» ْیَش ٍء 

ادخ هک  دینادب  ات  دوش  یم  لزان  اهنآ  نایم  رد  وا  نامرف  هراومه  .دـیرفآ  ار  نیمز  تفه  اه  نآ  لثم  زین  نامـسآ و  تفه  هک  تسادـخ 
.دراد هطاحا  زیچ  همه  هب  ادخ  ملع  ًانیقی  هک  نیا  تساناوت و  يراک  ره  رب 

ص:292

تایآ 51-44. فارعا ، هروس  هنومن  ناونع  هب  (( . 1 - ) 1
ٌریِذـَن ا�نَءا�ج  ْدَـق  �یَلب  اُولا�ق  ٌریِذـَن *  ْمُِکتْأَی  َْمل  ا�ُهتَنَزَخ َأ  ْمَُهلَأَس  ٌجْوَف  اـ�هِیف  َیِْقلُأ  اـ�مَّلُک  ِظـْیَْغلا  َنِم  ُزَّیَمَت  کَت 

ـ�
ُدا : » 10-8 کـلم ، (( . 2 - ) 2

زین ِریِعَّسلا ؛ » ِبا�حْـصَأ  ِیف  ّنُک 
�
ا ا�م  ُلِقْعَن  ْوَأ  ُعَمْـسَن  ّنُک 

�
ا َْول  اُولا�ق  َو  ٍرِیبَک *  ٍل�الَـض  ِیف  ّالِإ 

�
ُْمْتنَأ  ْنِإ  ْیَـش ٍء  ْنِم  ّللا 

�
ُه َلََّزن  ا�م  ـا�ْنُلق  ا�ْنبَّذَـکَف َو 

 * َرَقَس ِیف  ْمُکَکَلَس  ا�م  َنیِمِرْجُْملا *  ِنَع  َنُولَءا�سَتَی *  ّنَج 
�
ٍتا ِیف  ِنیِمَْیلا *  َبا�حْصَأ  ّالِإ 

�
ٌهَنیِهَر *  ْتَبَسَک  ا�ِمب  ٍسْفَن  ُّلُک  : » 47-38 رثدم ،

اَنا�تَأ ّتَح 
ی� ِنیِّدـلا *  ِمْوَِیب  ُبِّذَُـکن  ّنُک 

�
ا َو  َنیِِـضئا�ْخلا *  َعَم  ُضوَُخن  ّنُک 

�
ا َو  َنیِکْـسِْملا *  ُمِعُْطن  ُکَن  َْمل  َو  َنیِّلَـصُْملا *  َنِم  ُکـَن  َْمل  اُولـا�ق 

 «. ُنیِقَْیلا
.12 قالط ، (( . 3 - ) 3
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هب اما  درادن ، يا  هیحان  چـیه  رد  یـصقن  نیرتمک  وا  ترـضح  تسا و  لامک  تافـص  عیمج  عمجتـسم  هک  تسا  یـسدقم  دوجو  هللا » »
نیمز تفه  نامسآ و  تفه  نیا  نایم  تسا (1) و  هدیرفآ  ار  نیمز  تفه  نامسآ و  تفه  هک  تسا  یسک  وا  هیآ ، نیا  رد  نآرق  ریبعت 

.تسا نایرج  رد  مئاد  روط  هب  وا  نامرف 

نامسآ تمظع  یتفگش و  زا  يا  هنومن 

هار ناشکهک  ار  نآ  مان  میدق  زا  گرزب  نادنمشناد  هک  دیآ  یم  مشچ  هب  گنر  يریش  يزاوم  طخ  ود  نامسآ  رد  کیرات  ياه  بش 
ءزج هتفرگ و  رارق  نآ  رد  یـسمش  هموظنم  هک  تسا  هدش  دصر  هراتـس  نویلیم  دصیـس  دودح  ناشکهک  نیا  رد  .دنا  هتـشاذگ  يریش 

ار ه دـننام  رگید  ناشکهک  نویلیم  نامـسآ 30  رد  موجن  نادنمـشناد  هک  تسا  نیا  هجوت  بلاـج  هتکن  .تسا  نآ  زا  یکچوک  رایـسب 
لوا نامـسآ  رد  اه  نیا  همه  هزات  تسا و  يرون  لاس  نویلیم  ود  رگید  ناشکهک  اب  ناشکهک  ره  هلـصاف  هک  دـنا  هدرک  فشک  يریش 

اه نآ  رد  شنامرف  هک  دناد  یم  ادخ  اهنت  ار  دنا  گرزب  هزادنا  هچ  دنراد و  ناشکهک  رادقم  هچ  تاوامـس  عبـس  نیا  لاح ، .دراد  رارق 
.تسا نایرج  رد 

تسا تانئاک  همه  هرمث  لوصحم و  ناسنا 

، نآ زا  سپ  .تسا  هدش  نیمز  شیادیپ  ببـس  هداد  يور  نآ  رد  رود  نایلاس  یط  رد  هک  ینایرج  اهدرایلیم  اب  یتسه  گرزب  هعومجم 
همه لوصحم  ناسنا  مییوگب  رگا  تسین  بیجع  بیترت ، نیدـب  .تسا (2)  هتـشگ  لدب  ناسنا  هب  هفطن  نآ  هدش و  هفطن  هب  لدـب  كاخ 

ناسنا ینعی  دـناد ؛ یم   (4) ٍمیِوـْقَت »  ِنَسْحَأ  رد «  ار  ناـسنا  تقلخ  میرک  نآرق  .تسا  تقلخ  ياـه  ناـیرج  همه  لـصاح  ملاع (3) و 
دیجم نآرق  هک  دشورف  یم  ادخ  نمـشد  هب  نکمم  تمیق  نیرت  نازرا  هب  ار  دوخ  وا  هناتخبدـب  اما   (5) تسا ، ملاع  سنج  نیرت  نارگ 

.دنک (6) یم  ناطیش »  بزح  هب «  ریبعت  ناگدش  هتخورف  نیا  زا 
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ریسفت .تسا  هدشن  مولعم  رـشب  يارب  نیمز  تفه  نامـسآ و  تفه  يانعم  نآرق ، لوزن  زا  لاس  دصناپ  رازه و  زا  دعب  زونه ، (( . 1 - ) 1
ضرألا نم  قلخو  ینعملاف : هیلعو  ددـعلا ، یف  ۀـیلثملا  هرهاظ  نهلثم  ضرألا  نمو  هلوق : : » ص 326 ج 19 ، یئابطابط ، همالع  نازیملا ،

وأ اهادـحإ ؟ اهیلع  نحن  یتلاو  اهیلع  نحن  یتلا  ضرألا  عون  نم  تارک  عبـس  عبـسلا  نوضرألا  لهف  اعبـس  ءامـسلا  نم  قلخ  اـمک  اـعبس 
یتلا ۀعبـسلا  میلاقألا  دارملا  وأ  هیلع ؟ نحن  يذلا  اهطیـسب  ایلعلا  ۀـقبطلاو  ضعبب  اهـضعب  ۀـطیحم  تاقبط  عبـس  اهیلع  نحن  یتلا  ضرألا 

مح ةروس  ریـسفت  یف  مدـقت  ام  یلإ  عوجرلاب  حـال  اـمبرو  عمج  اـهنم  لـک  یلإ  بهذ  هوجو  ةرکلا ؟ حطـس  نم  رومعملا  اـهیلإ  اومـسق 
عبـسلا تاوامـسلا  لثم  وه  ائیـش  ضرألا  نم  قلخ  هنأ  نهلثم  ضرألا  نمو  هلوقب : دارملا  نإ  لیق : امبرو  .اهریغ  رخآ  لـمتحم  ةدجـسلا 

«. ۀیتوکلم ۀیوامس  جذامن  اهیف  یتلا  ۀیوامسلا  حورلاو  ۀیضرألا  ةداملا  نم  بکرملا  ناسنالا  وهو 
ًهَقَلَع َهَفْطُّنلا  اَنْقَلَخ  َُّمث  ٍنیِکَم *  ٍرا�رَق  ِیف  ًهَفُْطن  ُهـا�ْنلَعَج  َُّمث  ٍنیِط *  ْنِم  ٍَهل�الُـس  ْنِم  َناـ�ْسنِْإلا  اَـنْقَلَخ  ْدََـقل  َو  : » 14-12 نونمؤم ، (( . 2 - ) 2

 «. َنیِِقلا�ْخلا ُنَسْحَأ  ّللا 
�

ُه َكَرا�بَتَف  َرَخآ  ًاْقلَخ  ُها�نْأَْشنَأ  َُّمث  ًامَْحل  َما�ظِْعلا  اَنْوَسَکَف  ًاما�ظِع  َهَغْضُْملا  اَنْقَلَخَف  ًهَغْضُم  َهَقَلَْعلا  اَنْقَلَخَف 
«. یلجأل کتقلخو  کلجأل  ءایشألا  تقلخ  ناسنا  ای  : » یکرک ج 3 ص 162 ققحم  یکرکلا ، لئاسر  (( . 3 - ) 3

 «. ٍمیِْوقَت ِنَسْحَأ  ِیف  َنا�ْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََقل  : » 4 نیت ، (( . 4 - ) 4

نایراصنا نیسح  داتسا  ياهینارنخس  هعومجم  مالسا : رد  ینید )  ) www.Ghaemiyeh.comتفرعم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 449زکرم  هحفص 357 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12813/AKS BARNAMEH/#content_note_293_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12813/AKS BARNAMEH/#content_note_293_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12813/AKS BARNAMEH/#content_note_293_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12813/AKS BARNAMEH/#content_note_293_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12813/AKS BARNAMEH/#content_note_293_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12813/AKS BARNAMEH/#content_note_293_6
http://www.ghaemiyeh.com


زین اهب ؛» الإ  اهوعیبت  الف  ۀنجلا  الإ  نمث  مکـسفنأل  سیل  هنإ  اهلهأل ؟ ۀظامللا  هذه  عدی  رح  الأ  : » تمکح 456 ۀغالبلا ، جهن  (( . 5 - ) 5
هیلع رفعج  یبأ  نع  ملسم ، نب  دمحم  نع  نیزر ، نب  ءالعلا  نع  بوبحم ، نب  نسحلا  نع  دمحم ، نب  دمحأ  : » ص 10 ج 1 ، یفاک ، رد 

وه ًاقلخ  تقلخ  ام  یلالجو  یتزعو  لاق : مث  ربدأف  ربدأ  هل : لاق  مث  لبقأف  لبقأ  هل : لاـق  مث  هقطنتـسا  لـقعلا  هللا  قلخ  اـمل  لاـق : مالـسلا 
«. بحأ نمیف  الإ  کتلمکأ  الو  کنم  یلإ  بحأ 

ْمُه ِبِذَْـکلا َو  یَلَع  َنوُِفلْحَی  ْمُْهنِم َو  ْمُْکنِم َو �ال  ْمُه  ا�م  ْمِْهیَلَع  ّللا 
�

ُه َبِضَغ  ًاـمْوَق  اْوَّلََوت  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْمل  َأ  : » 19-14 هلداجم ، (( . 6 - ) 6
 * ٌنیِهُم ٌبا�ذَع  ْمُهَلَف  ّللا 

�
ِه ِلِیبَس  ْنَع  اوُّدَصَف  ًهَّنُج  ْمُهَنا�ْمیَأ  اوُذَخَِّتا  َنُولَمْعَی *  اُونا�ک  ا�م  َءا�س  ْمُهَّنِإ  ًادـیِدَش  ًابا�ذَـع  ْمَُهل  ّللا 

�
ُه َّدَـعَأ  َنوُمَْلعَی * 

ا�مَک َُهل  َنوُِفلْحَیَف  ًاعیِمَج  ّللا 
�

ُه ُمُُهثَْعبَی  َمْوَی  َنوُِدلا�خ *  ا�هِیف  ْمُه  ّنلا 
�
ِرا ُبا�حْصَأ  َِکئ�لوُأ  ًاْئیَش  ّللا 

�
ِه َنِم  ْمُهُد�الْوَأ  ْمُُهلا�ْومَأ َو �ال  ْمُْهنَع  َِینُْغت  َْنل 

ُبْزِح َکـِئ�لوُأ  ّللا 
�

ِه َرْکِذ  ْمُهاـ�ْسنَأَف  ُناـ�ْطیَّشلا  ُمِْهیَلَع  َذَوْحَتِْـسا  ْکلا * 
ـ�

َنُوبِذا ُمُه  ْمُهَّنِإ  ـ�الَأ  ْیَـش ٍء  �یلَع  ْمُـهَّنَأ  َنُوبَـسْحَی  ْمَُـکل َو  َنوـُِفلْحَی 
 «. َنوُرِسا�ْخلا ُمُه  ِنا�ْطیَّشلا  َبْزِح  َّنِإ  �الَأ  ِنا�ْطیَّشلا 
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ناسنا تقلخ  زا  فده 

لعف رس  رب  هک  یمال  .تسا  اولمعتل »  هیآ «  ریبعت  هب  ای  ندیمهف  نتسناد و  شیپ ، هفیرش  هیآ  ساسا  رب  ناسنا ، شنیرفآ  فادها  زا  یکی 
ّللا

�
َه َّنَأ  هک « : دنادب  ات  دیرفآ  نیمز  تفه  نامسآ و  تفه  تقلخ  زا  دعب  ار  ناسنا  دنوادخ  ینعی  تسا ؛ تلع  ببس و  مال  هدمآ  اوملعت 
اب تیاهن و  یب  تردق  اب  ار  ادخ  دشاب و  تفرعم  فرظ  وا  هک  نیا  يارب  ًاْملِع ؛»  ْیَش ٍء  ِّلُِکب  َطا�حَأ  ْدَق  ّللا 

�
َه َّنَأ  ٌریِدَق َو  ْیَـش ٍء  ِّلُک  �یلَع 

.دسانشب یتسه  مامت  رب  شا  یملع  هطاحا 

؛ تسا یکی  تاناویح  اب  شنزو  دنامب ، لهاج  رگا  یلو  دنک ، یم  ادـیپ  شزرا  دریگب ، رون  ادـخ  هب  تفرعم  زا  ناسنا  دوجو  فرظ  رگا 
هاگآ اه  نآ  زا  یناویح  چـیه  هک  تسا  یقیاقح  تسا  دوجوم  یملع  بتک  رد  هک  یقیاـقح  اـی  هدـمآ  نآرق  رد  هک  یبلاـطم  اریز   (1)

.تسین

.تسا رتمک  زین  نآ  زا  ششزرا  یتح  تسا و  شزرا  مه  تمیق و  مه  نزو و  مه  ربخ  یب  ناویح  اب  ربخ  یب  ناسنا  يرآ ،

تسا هدش  هصالخ  عوضوم  راهچ  رد  ملع 

: تسا هدمآ  مالسلا ، هیلع  قداص ، ماما  زا  یتیاور  رد 

عبارلا کنم و  دارأ  ام  فرعت  نأ  ثلاثلا  کب و  عنص  ام  فرعت  نأ  یناثلا  کبر و  فرعت  نأ  اهلوأ  عبرأ :  یف  هلک  سانلا  ملع  تدجو  »
(2) کنید .»  نم  کجرخی  ام  فرعت  نأ 

: تسا هدش  هصالخ  زیچ  راهچ  رد  یمدآ  ملع  عیمج 

جاوما و تسا  رپ  ادـخ  تفرعم  زا  هک  یـسک  اریز  دسانـشب ؛ ار  وا  دـنک و  ادـیپ  تفرعم  دوخ  راگدرورپ  هب  دـیاب  ناـسنا  هک  نیا  لوا  - 
.دننک یمن  قرغ  دننکش و  یمن  ار  وا  یگدنز  فلاخم  تانایرج 

.تسا هدروخ  دنویپ  نیمز  نامسآ و  هب  هک  تسا  يدوجوم  وا  هک  دنادب  دسانشب و  ار  شدوخ  دیاب  ناسنا  هک  نیا  مود  - 
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ٌُنیْعَأ �ال ْمَُهل  اـ�ِهب َو  َنوُهَقْفَی  ـ�ال  ٌبُوُلق  ْمَُهل  ِْسنِإـْلا  ِّنِْجلا َو  َنِم  ًارِیثَک  َمَّنَهَِجل  ـا�نْأَرَذ  ْدََـقل  َو  : » 179 فارعا ، هب : تـسا  هراـشا  (( . 1 - ) 1
ِنَم َتـْیَأَر  َأ  : » 44-43 ناقرف ، زین  َنُوِلفا�ْغلا ؛»  ُمُه  َِکئ�لوُأ  ُّلَضَأ  ْمُه  َْلب  ِما�ْعنَْألاَک  َکـِئ�لوُأ  اـ�ِهب  َنوُعَمْـسَی  ـ�ال  ٌنا�ذآ  ْمَُهل  اـ�ِهب َو  َنوُرِْـصُبی 

«. ًالِیبَس ُّلَضَأ  ْمُه  َْلب  ِما�ْعنَْألاَک  ّالِإ 
�

ْمُه  ْنِإ  َنُولِقْعَی  ْوَأ  َنوُعَمْسَی  ْمُهَرَثْکَأ  َّنَأ  ُبَسَْحت  ْمَأ  ًالیِکَو *  ِْهیَلَع  ُنوُکَت  َْتنَأَف  ُها�وَه َأ  ُهَه�لِإ  َذَخَّتا 
ص ج 2 ، دیفم ، خیش  داشرإلا ، زین  ص 233 ؛ ج 1 ، یقرب ، نساحم ، رد  كدنا  یلیخ  فالتخا  اب  زین  ص 50 ؛ ج 1 ، یفاک ، (( . 2 - ) 2

هیبنت رظانلا و  ۀهزن  زین  ص 328 ؛ ج 75 ، راحب ، رد   ) ص 581 یسوط ، خیش  ، یلامألا زین  ص 1-239 ؛ قودص ، خیش  لاصخ ، زین  203 ؛
يرقنملا نع  دمحم  نب  مساقلا  نع  (: » تسا هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  زا  تیاور  نیمه  ص 121  یناولح ، رطاخلا ،

نأ یناثلاو  کبر  فرعت  نأ  اهلوأ  عبرأ  یف  هلک  سانلا  ملع  تدجو  لوقی  مالـسلا  هیلع  هللا  دبع  ابأ  تعمـس  لاق  ۀـنییع  نب  نایفـس  نع 
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«. کنید نم  کجرخی  ام  فرعت  نأ  عبارلاو  کنم  دارأ  ام  فرعت  نأ  ثلاثلاو  کب  عنص  ام  فرعت 
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.تسا هدرک  قلخ  ار  وا  هچ  يارب  دنوادخ  دنادب  دیاب  ناسنا  هک  نیا  موس  - 

.دسانشب ار  شیوخ  نید  هب  طوبرم  ياهرطخ  دیاب  وا  هک  نیا  مراهچو  - 

یـسانشرطخ و  یـسانش ، تیلوئـسم  یـسانشدوخ ، یـسانشادخ ، عوضوم  راـهچ  رد  یمدآ  ملع  تیاور ، نیا  هب  هجوـت  اـب  تقیقح ، رد 
.تسا هدش  هصالخ 

ص:295
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نآرق رد  تفرعم  بسک  رازبا  - 17

هراشا

ص:301
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نعلو نیرهاطلا ، هلآو  دّمحم  یلع  ّلصو  نیلسرملاو  ءایبنألا  عیمج  یلع  هللا  یّلـصو  نیملاعلا  بر  دمحلا هللا  .میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
.نیعمجا مهئادعا  یلع 

راهچ نیا  سک  ره  هک  دـنک  یم  نایب  ار  هنامیکح  فدـه  راـهچ  میرک  نآرق  رد  ناـسنا  شنیرفآ  يارب  قح  ترـضح  كراـبم  دوجو 
اب فادـها ، نیا  هب  ندیـشخب  ققحت  اب  هجیتن ، رد  دـنک و  یم  راختفا  تیاـضر و  ساـسحا  شیوخ  شنیرفآ  زا  دـنک ، كرد  ار  فدـه 
ایند نآ  رد  یسک  نینچ  .دنک  یم  رفس  ترخآ  ملاع  هب  ایند  زا  شزرا  يدنموربآ و  اب  دنک و  یم  یط  ار  یگدنز  ریـسم  قوش  طاشن و 

.دریگ یم  رارق   (1) ٍهَیِضا�ر »  ٍهَشیِع  رد «  میرک ، نآرق  هدومرف  هب  تمایق ، رد  دوش و  یم  دراو  قح  ترضح  رب  ینارون  يا  هرهچ  اب 

رد مالـسلا ، مهیلع  نیرهاـط ، همئا  هدومرف  هب  هک  تسا  تفرعم  بسک  هدـش  ناـیب  ناـسنا  شنیرفآ  يارب  نآرق  رد  هک  یفدـه  نیتسخن 
دریگ رارق  وا  دوجو  فرظ  رد  كانبات  رهوگ  نیا  هک  تسا  هدش  قلخ  روظنم  نیدب  ناسنا  دیدرت ، یب  .دراد  رارق  اه  شزرا  همه  سأر 

.ددرگ هنوگادخ  دوش و  ادخ  گنرمه  شدادعتسا  ناوت و  هزادنا  هب  و 

: تسا هدمآ  قالط  هروس  هیآ 12  رد  دش ، نایب  شیپ  لاقم  رد  هک  نانچ  مه 

ص:303

ِیف َوُهَف  ْهَِیبا�سِح *  ٍق�الُم  یِّنَأ  ُْتنَنَظ  یِّنِإ  ْهَِیبا�تِک *  اُؤَْرقا  ُمُؤا�ه  ُلوُقَیَف  ِِهنیِمَِیب  َُهبا�تِک  َِیتوُأ  ْنَم  ا�ّمَأَف  : » 21-19 هقاح ، تشون .  یپ  (( 1 - ) 1
 «. ٍهَیِضا�ر ٍهَشیِع  ِیف  َوُهَف  ُُهنیِزا�وَم *  ْتَلُقَث  ْنَم  ا�ّمَأَف  : » 7 هعراق ، زین  ٍهَیِضا�ر ؛»  ٍهَشیِع 
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ِّلُِکب َطا�حَأ  ْدَق  ّللا 
�

َه َّنَأ  ٌریِدَق َو  ْیَـش ٍء  ِّلُک  �یلَع  ّللا 
�

َه َّنَأ  اوُمَْلعَِتل  َّنُهَْنَیب  ُْرمَْألا  ُلَّزَنَتَی  َّنُهَْلثِم  ِضْرَْألا  َنِم  ٍتا�وا�مَـس َو  َْعبَـس  َقَلَخ  يِذَّلا  ّللَا 
�

ُه »
(1) ًاْملِع .» ْیَش ٍء 

ادخ هک  دینادب  ات  دوش  یم  لزان  اه  نآ  نایم  رد  وا  نامرف  هراومه  .دیرفآ  ار  نیمز  تفه  اه  نآ  لثم  زین  نامسآ و  تفه  هک  تسادخ 
.دراد هطاحا  زیچ  همه  هب  ادخ  ملع  ًانیقی  هک  نیا  تساناوت و  يراک  ره  رب 

هطاحا و زیچ  همه  رب  هک  تسادخ  اهنت  هک  دنادب  دیاب  ناسنا  هک  نیا  نآ  تسا و  یمهم  رایـسب  هتکن  يواح  هیآ  نیا  رد  اوملعتل »  » هژاو
رایـسب قرف  راگدرورپ  ملع  ناسنا و  ییاناد  ناـیم  یلو  دوش ، یم  قح  گـنرمه  تفرعم  بسک  اـب  ناـسنا  هک  تسا  تسرد  .دراد  ملع 

، دـهاوخ یم  تیاهن  یب  تاذ  تیاهن  یب  ملع  .ددرگ  یم  زاب  ناسنا  ندوب  دودـحم  قح و  تاذ  ندوب  تیاهن  یب  هب  نآ  هشیر  هک  تسا 
ملع هب  تبـسن  شـشناد  زاب  دـنک ، ملع  لیـصحت  دـشاب و  هدـنز  لاس  اه  نویلیم  رگا  یتح  تسا و  دودـحم  ناسنا  دوجو  هک  یلاح  رد 

.تسا (2) چیه  راگدرورپ 

رورغ ربـک و  راـچد  وا  هک  دوش  یم  ببـس  دراد ، زین  يدودـحم  ملع  عبت  هب  تسا و  دودـحم  هک  دـشاب  هجوتم  ناـسنا  هک  هتکن  نیمه 
.تسا تراهط  يزاسکاپ و  ببس  ییاناد  نیا  دوخ  تقیقح ، رد  .دوشن 

تسا ینتورف  ببس  تفرعم 

هب وا  ملع  تسا و  تیاهن  یب  ملع  ياراد  هک  دراد  رارق  راگدرورپ  تیاـهن  یب  تاذ  هطاـحا  رد  هک  تفاـی  ار  تقیقح  نیا  یـسک  یتقو 
، ءادهشلادیس ترـضح  هک  تسور  نیا  زا  .دراد  ینتورف  يراسکاخ و  تلاح  هشیمه  دوش ، یمن  بوسحم  مه  هطقن  یهلا  ملع  تبـسن 

: دراد یم  هضرع  هفرع  ياعد  رد  مالسلا ، هیلع 

«. یلهج یف  الوهج  نوکأ  فیکف ال  یملع  یف  لهاجلا  انا  یهلا  »

! مشاب لهاج  هک  نیا  لاح  هب  ياو  .ملهاج  دوخ  ندوب  ملاع  رد  نم  ینعی 

ص:304

.12 قالط ، (( . 1 - ) 1
«. ًالِیلَق ّالِإ 

�
ِْملِْعلا  َنِم  ُْمتِیتوُأ  ا�م  َو  : »... 85 ءارسإ ، (( . 2 - ) 2
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تفرعم ندروآ  تسد  هب  رازبا 

رازبا تسیچ و  تفرعم  هب  نتفاـی  تسد  هار  هک  دـسر  یم  نهذ  هب  شـسرپ  نیا  دراد  تیمها  هزادـنا  نـیا  تـفرعم  عوـضوم  هـک  لاـح 
رگید هیآ  هدئام و  هکرابم  هروس  رد  نآ  زا  هیآ  هس  هک  دراد  یهجوت  لباق  تایآ  هراب  نیا  رد  میرک  نآرق  تسا ؟ مادک  نادب  ندیـسر 

.تسا لحن  هکرابم  هروس  رد 

فرظ هک  نیا  يارب  ام  هک  دزاس  یم  مولعم  ینعی  دـهد ؛ یم  ناشن  ار  تفرعم  ندروآ  تسد  هب  رازبا  ملاع  راـگدرورپ  لـحن ، هروس  رد 
: تسا نینچ  هفیرش  هیآ  .میراد  زاین  يرازبا  هچ  هب  مینک  ینارون  تفرعم  اب  ار  شیوخ  دوجو 

(1) َنوُرُکْشَت .»  ْمُکَّلََعل  َهَِدْئفَْألا  َرا�ْصبَْألا َو  َعْمَّسلا َو  ُمَُکل  َلَعَج  ًاْئیَش َو  َنوُمَْلعَت  ْمُِکتا�هَّمُأ �ال  ِنوُُطب  ْنِم  ْمُکَجَرْخَأ  ّللا 
�

ُه «َو 

ات داد  رارق  بلق  مشچ و  شوگ و  امـش  يارب  و  دـیتسناد ، یمن  يزیچ  هک  یلاـح  رد  دروآ  نوریب  ناـتناردام  مکـش  زا  ار  امـش  ادـخ  و 
.دینک يرازگ  ساپس 

تفرعم بسک  رازبا  بلق : مشچ و  شوگ و 

�ال تسناد « : یمن  چـیه  دوب و  نادان  ًالماک  يدوجوم  درک ، ایند  دراو  ردام  محر  زا  ار  ناـسنا  دـنوادخ  یتقو  هفیرـش ، هیآ  حیرـصت  هب 
 «. لعج داد « : رارق  ییاناد  تفرعم و  بسک  يارب  وا  رد  ار  يرازبا  اما  ًاْئیَش .»  َنوُمَْلعَت 

كرد رتهب  هداد  وا  هب  دـنوادخ  هک  ار  ییاهرازبا  شزرا  تسا ، دـنوادخ  لعج »  » لعف لعاف  هک  دوش  یم  هتکن  نیا  هجوتم  یتقو  ناسنا 
، تسا هدوبن  هکئالم - زا  هچ  و  نج ، سنج  زا  هچ  سنا ، سنج  زا  هچ  يرگتعنـص -  ای  رگنهآ  چیه  راک  اهرازبا  نیا  تخاس  .دنک  یم 

.دننیرفایب (2) يا  هشپ  یتح  دنناوت  یمن  دنوش ، عمج  نایملاع  همه  رگا  هک  دنک  یم  حیرصت  نآرق  رد  دنوادخ  اریز 

ص:305

.78 لحن ، (( . 1 - ) 1
ْنِإ َُهل َو  اوُعَمَتْجا  َِول  ًابا�بُذ َو  اوُُقلْخَی  َْنل  ّللا 

�
ِه ِنوُد  ْنِم  َنوُعْدـَت  َنیِذَّلا  َّنِإ  َُهل  اوُعِمَتْـساَف  ٌلَثَم  َبِرُـض  ّنلا 

�
ُسا اَهُّیَأ  ـا�ی  : » 73 جح ، (( . 2 - ) 2

 « . ُبُولْطَْملا ّطلا َو 
�

ُِبلا َفُعَض  ُْهنِم  ُهوُذِْقنَتْسَی  ًاْئیَش �ال  ُبا�بُّذلا  ُمُْهُبلْسَی 
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اب هکلب  تسین ، عادـبا  رـشب  راک  هک  یلاح  رد  یتسین ؛ زا  یتسه  ندروآ  دوجو  هب  ینعی  تسا ؛ عادـبا  عون  زا  راگدرورپ  تقلخ  ًالوصا ،
هن دروایب  دوجو  هب  ار  ناهج  تساوخ  یم  دـنوادخ  هک  يزور  .تسا  ندـیچ  مه  رانک  رد  ار  راگدرورپ  ياه  هدـیرفآ  یمظنم  باسح 

: دوبن چیه  وا  زج  دوب و  ادخ  طقف  .دوب  هدش  قلخ  يرازبا  هن  هدش و  هیهت  يا  هشقن  حرط و  هن  تشاد ، دوجو  یحلاصم 

(1) ءیش .» هعم  نکی  مل  هللا و  ناک  »

حرط هشقن و  نودـب  دـشاب و  شتـسد  رد  يرازبا  ای  دـشاب  شرایتخا  رد  یلبق  هیام  هک  نیا  نودـب  ار  زیگنا  تفگـش  ماظن  نیا  وا  يرآ ،
: نانمومریما لوق  هب  .دروآ  دوجو  هب  دهدب  یتکرح  شدوخ  هب  هک  نیا  نودب  یلبق و 

(2) اهیف .» برطضا  سفن  همامه  اهثدحأ و ال  هکرح  اهدافتسا و ال  هبرجت  اهلاجأ و ال  هیور  الب  ءادتبا  هأدتبا  ءاشنإ و  قلخلا  أشنأ  »

شیوخ شنیرفآ  رد  دنوادخ  هک  يراک  یتسار ، هب  .تسا  مهم  رایسب  دنشاب  تفرعم  لها  دنهاوخ  یم  هک  یناسک  يارب  هتکن  نیا  مهف 
ات دوش  یبایزرا  تقد  هب  دیاب  هک  تسا  يا  هلئـسم  نیا  دراد ؟ شزرا  هزادنا  هچ  هدرب  راک  هب  نآ  رد  هک  يرنه  تعنـص و  هداد و  ماجنا 

.دنادب رتهب  ار  یهلا  ياه  تمعن  ردق  وا  ات  دوش  مولعم  ناسنا  يارب  تقلخ  یقیقح  شزرا 

هدئفالاو راصبالاو  عمسلا  مکل  لعج 

یم فرطرب  شا  ینادان  دونـش و  یم  ناـملاع  زا  شوگ  هلیـسو  هب  ار  ملع  ناـسنا  اریز  تسا ، شوگ  تفرعم  بسک  ياـهرازبا  زا  یکی 
، لاـح .تسا  مهف  كرد و  يورین  نآ  زا  روظنم  هک  تسا  بلق  رازبا  نیموـس  تسا و  مشچ  تفرعم  ملع و  بسک  رازبا  نیمود  .ددرگ 
هب ندرپس  شوگ  ياج  هب  تسا و  هدراذگ  لطعم  ار  راگدرورپ  تمعن  هس  نیا  هدرک و  یگدـنز  ایند  رد  يرمع  هک  یـسک  دـید  دـیاب 

تایوغل و عاونا  ندینش  هلیسو  ار  نآ  تعفنم  رپ  مولع 

ص:306

ماما زا  ص 154  ج 1 ، ۀـمهملا ، لوصفلا  باـتک  رد  یلماـع  رح  موحرم  طـقف.تسه  فورعم  اـفرع  نیب  هلمج  نیا  ارهاـظ  (( . 1 - ) 1
خیش دیحوتلا ، زین  ص 120 ؛ ج 1 ، یفاک ، دـنراد : رب  رد  ار  هلمج  نیا  نومـضم  هک  تسه  یثیداحا  یلو  .تسا  هدرک  تیاور  قداـص 

كراـبت هللا  نأ  ریخلا  هللا  کـملع  ملعا  لاـق : لاـق : مالـسلا  هیلع  اـضرلا  نسحلا  یبأ  نع  الـسرم  دـمحم  نب  یلع  : » ص 186 قودـص ،
ۀفصلا ةزجعم  ۀماعلا  رارقإب  انل  ناب  دقف  هتیمومید ، یف  هعم  ئش  الو  هلبق  ئـش  هنأ ال  یلع  لقاعلا  تلد  یتلا  هتفـص  مدقلاو  میدق  یلاعتو 

هیلع رفعج  یبأل  تلق  لاق : ةرارز  نع  هعفر ، دـمحم  نب  یلع  : » ص 90 ج 1 ، یفاک ، زین  هئاقب ؛» یف  هللا  عم  ئش  الو  هللا  لبق  ئـش  هنأ ال 
ةرارز ای  تلحأ  لاقو : اسلاج  يوتـساف  ائکتم  ناکو  لاق : نوکی ؟ ناک  نیأف  تلق : ئـش  الو  ناک  معن  لاق : ئـش  الو  هللا  ناـکأ  مالـسلا :

ۀینبم ءامس  نکت  مل  لذأ  تنک  تنأ  الا  هلا  هللا ال  تنأ  : » مالـسلا هیلع  یلع  ترـضح  ياهاعد  زا  زین  ناکمال ؛.» ذإ  ناکملا  نع  تلأسو 
حیر الو  رینم  رمق  الو  راتس  مجن  الو  سأر  لبج  الو  یجل  رحب  الو  ئضم  راهن  الو  ملظم  لیل  الو  ۀئیـضم  سمـش  الو  ۀیحدم  ضرا  الو 

ئش لک  لبق  تنک  رطی  ءام  الو  دقوتت  ران  الو  ریطی  رئاط  الو  سفنتت  حور  الو  حبسی  دعر  الو  عملی  قرب  الو  بکسی  باحس  الو  بهت 
«. ...ئش لک  تعدتباو  ئش  لک  یلع  تردقو  ئش  لک  تنوکو 

هبطخ 1. هغالبلا ، جهن  (( . 2 - ) 2
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هدرک مارح  عورشمان و  ياه  هولج  عاونا  هاگیاج  ار  شیوخ  بلقو  مشچ  هداد و  رارق  دنمدوس (1)  ریغ  مولع  مارح و  هدوهیب و  نانخس 
انیـس و نبا  هک  تسا  نیا  هن  رگم  .تسا  هتفرگ  هلـصاف  يراگتـسر  هریاد  زا  هزادـنا  هچ  هدروآ و  شیوـخ  تداعـس  رـس  رب  هـچ  تـسا ،

شناد ندینـش  فقو  ار  دوخ  شوگ  یتدم  نینموملاریما  لوق  هب  یلو  دندوب ، ضحم  نادان  ناشدلوت  زور  رد  يزار (2) و ...  يایرکز 
؟ دندش یگرزب  ياه  تیصخش  نینچ  (3) و  مهل )  عفانلا  ملعلا  یلع  مهعامسأ  اوفقو  دندرک (  دیفم  ياه 

نآ نابحاص  دنریگن ، رارق  هدرک  ررقم  نآ  يارب  دنوادخ  هک  یهار  رد  بلق  مشچ و  شوگ و  تمعن  رگا  تفگ  دـیاب  سایق ، نیمه  هب 
زا خزود  ناـنادرگراک  یتقو  هک  تسا  نیمه  يارب  .تشاد  دـنهاوخن  تفرعم  بسک  رد  ناـش  یهاـتوک  يارب  یخـساپ  تماـیق  رد  اـه 

: میدرکن هدافتسا  تسرد  ناملقع  شوگ و  زا  هک  نیا  ببس  هب  دنهد : یم  خساپ  دیدش ؟ خزود  لها  ارچ  دنسرپ : یم  نایخزود 

(4) ِریِعَّسلا .» ِبا�حْصَأ  ِیف  ّنُک 
�
ا ا�م  ُلِقْعَن  ْوَأ  ُعَمْسَن  ّنُک 

�
ا َْول  »

[ شتآ  ] نایم رد  میدوب ، هدرک  لّقعت  دـندروآ ] ام  يارب  هک  یقیاقح  رد   ] اـی میدوب ، هدینـش  ار ] ناـنآ  شخب  تداعـس  توعد   ] اـم رگا 
.میدوبن نازوس  شتآ  لها 

زا کی  چیه  يارب  ار  یتشونرـس  نینچ  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دـنور ، یم  خزود  هب  يرایـسب  مدرم  هک  تساج  نیا  روآ  فسات  هلئـسم 
: تسین نیا  اوح  مدآ و  اب  دنوادخ  نانخس  نیتسخن  رگم  .تسا  هدیرفاین  منهج  هب  نتفر  يارب  ار  سک  چیه  هتساوخن و  شناگدنب 

(5) ا�ُمْتئِش .»...  ُْثیَح  ًادَغَر  ا�ْهنِم  �الُک  َهَّنَْجلا َو  َکُجْوَز  َْتنَأ َو  ْنُکْسا  ُمَدآ  ا�ی  ا�ْنُلق  «َو 

.دیروخب اراوگ  ناوارف و  دیتساوخ  هک  نآ  ياج  ره  زا  دیریگ و  تنوکس  تشهب  نیا  رد  ترسمه  وت و  مدآ ! يا  میتفگ : و 

تمعن هچ  هک  میتسنادـن  میداد و  سفن  ياوـه  تراـسا  هب  میدرک و  لـطعم  ار  شیوـخ  لـقع  مشچ و  شوـگ و  يرمع  هک  سوـسفا !
داب رب  ار  یمیظع 
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فالتخا اب  زین  ص 113 ؛ یناث ، دیهش  دیرملا ، ۀینم  زین  ص 79 ؛ ج 4 ، یئاسحا ، یلائللا ، یلاوع  زین  ص 32 ؛ ج 1 ، یفاک ، (( . 1 - ) 1
هللا دبع  نب  هللا  دیبع  نع  یـسیع ، نب  دمحم  : » ص 280 ج 10 ، يدـنه ، یقتم  لامعلا ؛ زنک  زین  ص 340 ؛ قودص ، خیـش  یلامألا ، رد 
هللا یلـص  هللا  لوسر  لخد  لاق : مالـسلا  هیلع  یـسوم  نسحلا  یبأ  نع  دیمحلا ، دبع  نب  میهاربإ  نع  یطـساولا ، تسرد  نع  ناقهدـلا ،

برعلا باسنأب  سانلا  ملعأ  هل : اولاقف  ۀمالعلا ؟ امو  لاقف : ۀمالع  لیقف : اذه ؟ ام  لاقف : لجرب  اوفاطأ  دق  ۀعامج  اذإف  دجسملا  هلآو  هیلع 
مث هملع ، نم  عفنی  الو  هلهج ، نم  رضی  ملع ال  كاذ  هلآو : هیلع  هللا  یلص  یبنلا  لاقف  لاق : ۀیبرعلا ، راعشألاو  ۀیلهاجلا ، مایأو  اهعئاقوو ،

«. لضف وهف  نهالخ  امو  ۀمئاق ، ۀنس  وأ  ۀلداع ، ۀضیرف  وأ  ۀمکحم ، ۀیآ  ۀثالث : ملعلا  امنإ  هلآو : هیلع  هللا  یلص  یبنلا  لاق 
هرهد دـحوأ  يرلا ، لهأ  نم  .يزارلا  ایرکز  نب  دـمحم  رکب  وبأ  : » ص 358-356 يدادغب ، میدن  نبا  میدـنلا ، نبا  تسرهف  (( . 2 - ) 2

هلو ۀقادص ، لیعامسإ  نب  روصنم  نیبو  هنیبو  نادلبلا ، یف  لقتنی  ناکو  .بطلا  امیـسو  ءامدقلا ، مولعب  ۀفرعملا  عمج  دق  هرـصع ، دیرفو 
اخیش ناک  لاقف : يزارلا  نع  هتلأس  ریبک  خیش  يرلا  لهأ  نم  لجر  یل  لاق  قارولا : نسحلا  نب  دمحم  یل  لاق  .يروصنملا  باتک  فلا 
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فـصیف لجرلا  ئجی  ناکو  .رخا  ذیمالت  مهنودو  مهذیمالت ، مهنودو  ذیمالتلا ، هنودو  هسلجم  یف  سلجی  ناکو  هطفـسم ، سأرلا  ریبک 
امیرک ناکو  .کلذ  یف  يزارلا  ملکت  الاو  اوباصأ ، ناف  مهریغ  یلإ  مهادـعت  ـالاو  ملع ، مهدـنع  ناـک  ناـف  هاـقلی ، نم  لوـأل  دـجی  اـم 
قرافی نکی  ملو  لاق : .مهـضرمیو  ۀعـساولا ، تایارجلا  مهیلع  يرجی  ناک  یتح  ءالعألاو ، ءارقفلاب  ۀفأرلا  نسح  سانلاب ، اراب  الـضفتم 

یف یمعو  یلقابلل ، هلکا  ةرثکل  ۀـبوطر  هرـصب  یف  ناکو  .ضیبی  وأ  دوسی  اما  خـسنی ، هتیأر  الا  طق  هیلع  تلخد  اـم  .خـسنلاو  جرادـملا 
نسح ضرألا ، لوجیو  دالبلا  فوطی  خلب ، لهأ  نم  ناک  اذه  اذه  ۀفـسلف  ربخ  .یخلبلا  یلع  ۀفـسلفلا  أرق  هنإ  لوقی  ناکو  .هرمع  رخآ 

تادوسم ةریثک ، مولع  یف  اریثک  ائیـش  هطخب  تیأرو  .کلذ  یف  هبتک  یعدا  يزارلا  نا  لاقی  دقو  .ۀـمیدقلا  مولعلاو  ۀفـسلفلاب  ۀـفرعملا 
نب دیهـشب  فرعی  لجر  .يزارلا  نامز  یف  ناکو  ةدوجوم ، هبتک  ناسارخب  نإ  لیقو  .ماـت  باـتک  ساـنلا  یلإ  اـهنم  جرخی  مل  ریتاـسدو 

لکلو تارظانم ، يزارلا  نیبو  هنیبو  ۀفنـصم ، بتک  لجرلا  اذـهل  نکلو  .ملعلا  یف  هتفـسلف  يرجم  يرجی  نسحلا ، ابأ  ینکیو  نیـسحلا 
.الصف رـشع  ۀعبـس  ۀلوألا  .ناتلاقم  ناهربلا ، باتک  هتـسرهف  نم  لوقنم  بتکلا  نم  يزارلا  هفنـص  ام  .هبحاص  یلع  ضوقن  امهنم  دحاو 
.ۀلاقم نایکلا ، عمس  باتک  .ۀلاقم  امیکح ، اقلاخ  ناسنالل  نا  باتک  .الصف  نورـشع  یناحورلا ، بطلا  باتک  .الـصف  رـشع  انثا  ۀیناثلاو 

مامت یلإ  یلوألا  اقیطولانا  یناعم  لـمج  باـتک  .ساـیروقیطاق  یناـعم  لـمج  باـتک  .یجوغاـسیإ  وهو  قطنملا  یلإ  لخدـملا  باـتک 
لتق یف  ببـسلا  یف  باتک  .ۀلاقم  ةذللا ، باتک  .ۀـسدنهلا  لوصفب  لقتـسا  نم  یلع  درلا  باتک  .ملاعلا  ۀـئیه  باتک  .ۀـیلمحلا  تاسایقلا 
نیب قرفلا  یف  باتک  .عیبرلاو  فیرخلا  یف  باـتک  .یناـنملا  سیـس  نیبو  هنیب  يرج  اـمیف  باـتک  .ۀـلاقم  ناویحلا ، رثکأ  مومـسلا  حـیر 
یف ئـشانلا  یلع  درلا  باتک  .راصبالا  تایفیک  باتک  .سونیلاج  یلع  كوکـشلا  باـتک  .اـیؤرلا  بورـض  رئاـس  نیبو  ةرذـنملا  اـیؤرلا 
اباتک رشع  ینثالا  نم  اذه  قاحسإ : نب  دمحم  لاق  .عانتمالا  یلإ  اهنم  برقأ  بوجولا  یلإ  ءایمیکلا  ۀعانص  نأ  یف  باتک  .بطلا  هضقن 

ةرـشاعلا ۀلاقملا  یف  رظنیلف  کلذ  ۀفرعم  دـیری  نمف  ۀعانـصلا ، یف  هبتک  رئاس  کلذـکو  باتکلا ، نم  هعـضوم  یف  اهعیمج  انرکذ  دـقو 
( ناماس لآ  كولم  نم  رصن  نب  حون  نب   ) لیعامـسإ نب  روصنم  یلإ  بطلا ، یف  يروصنملا  باتک  .ۀلاقم  هابلا ، باتک  .یلاعت  هللا  ءاشنا 

.امـسق رـشع  ینثا  یلإ  باتکلا  اذـه  مسقنیو  بطلا ، ۀعانـصل  رـصاحلا  عماجلا  یمـسیو  يواحلا  باتک  .تـالاقم  رـشع  یلع  يوتحیو 
مسقلا .تاحارجلاو  ربجلاو  ۀئرلا  یف  ثلاثلا  مسقلا  .ۀحـصلا  ظفح  یف  یناثلا  مسقلا  .ضارمألاو  یـضرملا  جالع  یف  هنم ، لوألا  مسقلا 

سداسلا مسقلا  .ۀـبکرملا  ۀـیودألا  یف  سماخلا  مسقلا  .بطلا  یف  داوملا  نم  هیلإ  جاتحی  ام  عیمجو  ۀـیذغألاو  ۀـیودألا  يوق  یف  عبارلا 
یف عساتلا  مسقلا  .نادبألا  یف  نماثلا  مسقلا  .اهحئاورو  اهموعطو  اهناولأو  ۀـیودألا  بطلا ، ۀندیـص  یف  عباسلا  مسقلا  .بطلا  ۀعنـص  یف 

مسقلا .بطلا  ۀعانص  نم  ۀیعیبطلا  بابـسألا  یف  رـشع  يداحلا  مسقلا  ءاضعألا  عفانمو  حیرـشتلا  یف  رـشاعلا  مسقلا  .لییاکملاو  نازوألا 
یقب ام  كاردتسا  یف  باتک  .بطلا  لئاوأ  ۀیناثلا  یفو  .ۀیبطلا  ءامسألا  ۀلوألا  یف  ناتلاقم  بطلا ، ۀعانص  یلإ  لخدملا  یف  رـشع  یناثلا 

یف باتک  .ۀلاقم  عفانم ، هیف  هب  لقتنملا  نیطلا  نأ  یف  باتک  .ۀلاقم  هتسرهف ، یف  سونیلاج  الو  نینح  هرکذی  مل  امم  سونیلاج  بتک  نم 
ام باتک  .مهئاسخأ  یلإ  ءابطألا  لضافأ  نع  سانلا  بولقل  ۀلیمملا  بابـسألا  یف  باتک  .ۀـلاقم  نادـبألاب ، رـضت  .ۀـطرفملا  ۀـیمحلا  نأ 

یلع درلا  باتک  .رملا  معطلا  رمأ  یف  سونیلاج  یلع  هب  در  امیف  بیطلا  نب  دـمحأ  یلع  باتک  .رخؤی  امو  ۀـیذغألاو  هکاوفلا  نم  مدـقی 
بقعب یماـشلا  ثوتلا  رمأ  نم  هیف  فلاـخ  اـمیف  بیبـطلا  ریرج  یلع  درلا  باـتک  .یلوـیهلا  باحـصأ  یلع  هدر  یف  ملکتملا  یعمـسملا 
ءالملاو ءالخلا  یف  باتک  .یهلإلا  ملعلا  یف  سیلاطـسرأ  بهاذـم  حرـش  یف  سویروفرف  یلإ  اوباـنأ  باـتک  ضقن  یف  باـتک  .خـیطبلا 
ةدایزلا یف  یخلبلا  مساقلا  یبأ  یلإ  باتک  .ۀیوزجلاو  ۀقلطملا  یلویهلا  باتک  .یهلإلا  ملعلا  یف  ریغـصلا  باتک  .ناکملاو  نامزلا  امهو 

باـتک .یهلـإلا  مـلعلا  یف  ۀـیناثلا  ۀـلاقملا  هـضقن  یف  یخلبلا  مساـقلا  یبأ  یلع  درلا  باـتک  .باوـجلا  اذـه  باوـج  یلعو  هباوـج  یلع 
.ناکم لکب  ةدوجوملا  ۀـیودألا  باتک  .بیبط  هرـضحی  نم ال  یلإ  باـتک  .ۀـناثملاو  یلکلا  یف  یـصحلا  باـتک  .ۀبـصحلاو  يردـجلا 

«. ....یکولملا بطلا  باتک 
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هبطخ 193. هغالبلا ، جهن  (( . 3 - ) 3
ریذـن انءاج  دـق  یلب  اولاق  ریذـن *  مکتأی  ملأ  اهتنزخ  مهلأـس  جوف  اـهیف  یقلأ  اـملک  ظـیغلا  نم  زیمت  داـکت  : » 10-8 کـلم ، (( . 4 - ) 4

«. ریعسلا باحصأ  یف  انک  ام  لقعن  وأ  عمسن  انک  ول  اولاقو  ریبک *  لالض  یف  الإ  متنأ  نإ  ءیش  نم  هللا  لزن  ام  انلقو  انبذکف 
ا�ُمْتئِـش َو �ال ُْثیَح  ًادَغَر  ا�ْهنِم  �الُک  َهَّنَْجلا َو  َکُجْوَز  َْتنَأ َو  ْنُکْـسا  ُمَدآ  ا�ی  ا�ْنُلق  َو  : » 19 فارعا ، رد  فالتخا  اب  زین  35 ؛ هرقب ، (( . 5 - ) 5

 «. ّظلا
�

َنیِِملا َنِم  ا�نوُکَتَف  َهَرَجَّشلا  ِهِذ�ه  ا�بَْرقَت 
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هب ار  راگدرورپ  تنج  تیاضر و  دـندناسر و  برق  ماقم  هب  ار  دوخ  اـه  تمعن  نیمه  زا  هدافتـسا  اـب  نارایـشه  هک  نآ  لاـح  میا ؛ هداد 
! دندروآ تسد 

هدئام هکرابم  هروس  زا  هیآ  هس 

هراشا

ياج رد  ار  تمعن  نیا  نآ ، شزرا  تخانـش  اـب  دـنتفرگ و  راـک  هب  یتسرد  هب  ار  شوگ  تمعن  هک  تسا  یناـسک  هراـبرد  هیآ  هس  نیا 
: تسا نیا  تسخن  هیآ  .دندرک  هنیزه  شیوخ 

(1) ّشلا .» 
�

َنیِدِها َعَم  ا�ْنُبتْکاَف  ّنَمآ 
�
ا ا�نَّبَر  َنُولوُقَی  ِّقَْحلا  َنِم  اُوفَرَع  ا�ّمِم  ِْعمَّدلا  َنِم  ُضیِفَت  ْمُهَُنیْعَأ  �يَرت  ِلوُسَّرلا  َیلِإ  َلِْزنُأ  ا�م  اوُعِمَس  ا�ذِإ  «َو 

کشا زا  زیربل  دنا ، هتخانـش  قح  زا  هچنآ  ببـس  هب  ینیب  یم  ار  ناشناگدید  دنونـشب ، هدش  لزان  مالـسا  ربمایپ  رب  هک  ار  هچنآ  نوچ  و 
.سیونب نآرق ] ربمایپ و  ّتیناّقح  هب   ] ناهاوگ هرمز  رد  ار  ام  سپ  میدروآ ، نامیا  اراگدرورپ ! دنیوگ : یم  دوش ، یم 

یم کشا  زا  زیربل  نآرق  ندینـش  زا  دـعب  ناشنامـشچ  دـنهد ، یم  شوگ  ربمایپ  رب  هدـش  لزان  نآرق  هب  هک  یناـسک  دـیامرف  یم  نآرق 
لها نآرق  ندینـش  زا  دعب  اریز  دنریگ ؟ یم  رارق  نآرق  ریثات  تحت  ناشیا  لیلد  هچ  هب  ارچ و  ِْعمَّدـلا . »  َنِم  ُضیِفَت  ْمُهَُنیْعَأ  �يَرت  : » دوش

ندینـش و زا  دـعب  هک  تسا  نیمه  يارب  ِّقَْحلا .»  َنِم  اوـُفَرَع  اـ�ّمِم  : » دـنوش یم  سانـش  قـح  دـنمهف و  یم  ار  قـح  دـنوش و  یم  تفرعم 
هرمز رد  ار  ام  سپ ، ّنَمآ .»

�
ا ا�نَّبَر  َنُولوُقَی  : » میدروآ نامیا  وت  هب  میدرک و  رواب  ار  وت  ياه  همانرب  ایادخ ، دنیوگ  یم  ندرک  ادیپ  تفرعم 

 «. ّشلا
�

َنیِدِها َعَم  ا�ْنُبتْکاَف  دنهد « : یم  یهاوگ  وت  تایآ  هب  وت و  تینادحو  هب  دوجو  همه  اب  ترخآ  ایند و  رد  هک  نک  بوسحم  یناسک 

دندهاش زین  ناگتشرف 

: دنتسه ناگتشرف  ناگدنهد  یهاوگ  نیا  زا  یهورگ  دراد  یم  نایب  نآرق  هک  هنوگ  نامه 

ص:308

.83 هدئام ، (( . 1 - ) 1

نایراصنا نیسح  داتسا  ياهینارنخس  هعومجم  مالسا : رد  ینید )  ) www.Ghaemiyeh.comتفرعم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 449زکرم  هحفص 376 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12813/AKS BARNAMEH/#content_note_308_1
http://www.ghaemiyeh.com


(1) ُمیِکَْحلا .»  ُزیِزَْعلا  َوُه  ّالِإ 
�

َه�لِإ  ِطْسِْقلِاب �ال  ًاِمئا�ق  ِْملِْعلا  اُولوُأ  ُهَِکئ�الَْملا َو  َوُه َو  ّالِإ 
�

َه�لِإ  ُهَّنَأ �ال  ّللا 
�

ُه َدِهَش  »

هک دـهد  یم  یهاوگ  تادوجوم ] همه  نابز  اب  شنیرفآ و  نقتُم  ماظن  اب  یحو ، قطنم  اب   ] تسا لدـع  هدـنراد  اپرب  هک  یلاـح  رد  ادـخ 
ياناوت هک  يدوبعم  تسین ؛ وا  زج  يدوبعم  چیه  هک  دنهد  یم  یهاوگ  زین  شناد  نابحاص  ناگتـشرف و  و  تسین ؛ وا  زج  يدوبعم  چیه 

.تسا میکح  ریذپان و  تسکش 

هنیزه اب  ینیمز  يدوجوم  ینعی  .دـنوش  یم  یهلا  ناگتـشرف  هیاپمه  شزرا ، رظن  زا  تفرعم ، نتفای  ندینـش و  اـب  هدـع  نیا  تقیقح ، رد 
.دوش یم  هارمه  کئالم  اب  تفرعم  لاب  اب  دوش و  یم  ناینامسآ  نأش  مه  تفرعم  بسک  شیوخ و  شوگ  تسرد  ندرک 

: مود هیآ 

(2) َنیِِحلا�ّصلا .»  ِمْوَْقلا  َعَم  ا�نُّبَر  ا�نَلِخُْدی  ْنَأ  ُعَمْطَن  ِّقَْحلا َو  َنِم  ا�نَءا�ج  ا�م  ّللِاب َو 
�

ِه ُنِمُْؤن  ا�َنل �ال  ا�م  «َو 

رد ار  ام  نامراگدرورپ  هک  میراد  دیما  هک  نآ  لاح  میرواین و  نامیا  هدـمآ  ام  يارب  قح  زا  هچنآ  ادـخ و  هب  يا  هناهب  رذـع و  هچ  اب  و 
؟ دروآرد ناگتسیاش  هرمز 

يارب مینکن ؟ رواب  ار  دیجم  نآرق  میدنبن و  لد  ادخ  هب  ارچ  دنیوگ : یم  ناگدـننکداریا  ناربخ و  یب  هب  ناگـشیپ  تفرعم  زا  هورگ  نیا 
هچ لابند  ادخ  ياج  هب  میورن و  ادخ  لابند  لیلد  هچ  هب  دهد ؟ رارق  ملاع  ناحلاص  وزج  ار  ام  ات  میـشاب  هتـشادن  دیما  راگدرورپ  هب  هچ 
هب لد  ام  هچ  يارب  ّللِاب .» 

�
ِه ُنِمُْؤن  ا�َنل �ال  ا�م  َو  مینک « ؟ وا  نیزگیاج  یگدنز  رد  ار  سک  هچ  میراذگب ، رانک  ار  ادـخ  رگا  میورب ؟ یـسک 

دیما راگدرورپ  هب  ارچ  ِّقَْحلا .»  َنِم  ا�نَءا�ج  ا�م  َو  مینکن « ؟ رواب  ار  دیجم  نآرق  میهدن و  تسوا  تسد  رد  شنیرفآ  ياهدیلک  هک  یـسک 
 «. َنیِِحلا�ّصلا ِمْوَْقلا  َعَم  ا�نُّبَر  ا�نَلِخُْدی  ْنَأ  دهد « ؟ رارق  نیحلاص  هرمز  رد  ار  ام  ات  میشابن  شوخلد  وا  هدعو  هب  میدنبن و 
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: موس هیآ 

(1) َنِینِسْحُْملا .»  ُءا�زَج  َِکل�ذ  ا�هِیف َو  َنیِِدلا�خ  ُرا�ْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ّنَج 
�
ٍتا اُولا�ق  ا�ِمب  ّللا 

�
ُه ُمَُهبا�ثَأَف  »

رد تسا ، يراج  اهرهن  نآ  ِناتخرد ]  ] ِریز زا  هک  داد  شاداپ  ییاه  تشهب  نانآ  هب  هناقداص ] دیاقع  و   ] نانخـس نیا  ساپ  هب  ادـخ  سپ 
.ناراکوکین شاداپ  تسا  نیا  و  دنا ؛ هنادواج  نآ 

هب دورو  اـنامه  هک  دـنک  یم  ناـیب  موس  هیآ  رد  ار  قـح  هب  ندرپـس  لد  ندرک و  ادـیپ  تفرعم  نداد و  شوـگ  نیا  شاداـپ  راـگدرورپ 
مامت هزادـنا  هب  اه  نآ  ضرع  هک  تسا  هدـیرفآ  شیوخ  ناگدـنب  يارب  تشهب  تشه  دـنوادخ  نآرق ، تاـیآ  ساـسا  رب  .تسا  تشهب 
کی طقف  هن  تاـنج ،)  ) دـنا تشهب  تشه  ره  ناـبحاص  تفرعم  ناـبحاص  هک  تسا  نیا  هیآ  نیا  هجوت  بلاـج  هتکن  .تساـه  نامـسآ 

، ار تشهب  کی  طقف  هن  مراذگ  یم  ناشیا  رایتخا  رد  ار  اه  تشهب  همه  دیامرف  یم  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ  تقیقح ، رد  تنج .)  ) تشهب
.دنک یم  تشهب  تشه  ره  رب  تلالد  تسا و  عمج  تانج  اریز 

شاداـپ نـیا  ینعی  َنِینـِـسْحُْملا ؛»  ُءا�زَج  َکـِل�ذ  َو  دـیامرف « : یم  دـنوادخ  اریز  تـسا ، شوـگ  تراـجت  لـصاح  شوـگ و  شزرا  نـیا 
؟ دندرک هنیزه  تسرد  هار  رد  ار  دوخ  شوگ  هک  نیا  زج  هدوب  هچ  اه  ناسنا  نیا  یکین  .تسا  ناراکوکین 

درب یم  یپ  هتکن  نیا  هب  هزات  دـنک ، یم  كرد  تفرعم  بسک  رد  ار  شوگ  تیمها  دـنک و  یم  هجوت  نآرق  تایآ  نیا  هب  ناسنا  یتقو 
ار ـالبرک  دیهـش  غاد 72  دادـن و  هار  یتسـس  دوـخ  هب  تشگزاـب  ـالبرک  زا  هـک  یناـمز  مالـسلا ، هـیلع  نیدـباعلا ، نـیز  ماـما  ارچ  هـک 

شوگ يارب  تسیز  البرک  هثداح  زا  دـعب  هک  لاـس  ضرع 40  رد  هکلب  دادـن ، رارق  مدرم  هب  یگقـالع  یب  يرود و  يارب  یکـسمتسم 
يور هیعدا  هب  شناگدنیوج  يارب  هیهلا  فراعم  ندراذگ  یقاب  مدرم و 
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تسا هیداجـس  هفیحـص  هیعدا  ماما  تکرح  نیا  لصاح  .درتسگ  مدرم  ياه  شوگ  اه و  لد  يارب  تیونعم  زا  ولمم  يا  هرفـس  دروآ و 
نیز ماـما  هک  تسا  يا  هرفـس  اـهاعد  نیا  .تـسا  هداد  ياـج  دوـخ  رد  ار  تـفرعم  ياـهرهوگ  نـیرت  باـن  تساـعد و  لـماش 54  هک 

.تسا هدرک  نهپ  نانموم  ياه  لد  اه و  شوگ  هیذغت  يارب  مالسلا ، هیلع  نیدباعلا ،
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یمدآ شوگ  ياه  تیلوئسم  فیاظو و  - 18

هراشا
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نعلو نیرهاطلا ، هلآو  دّمحم  یلع  ّلصو  نیلسرملاو  ءایبنألا  عیمج  یلع  هللا  یّلـصو  نیملاعلا  بر  دمحلا هللا  .میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
.نیعمجا مهئادعا  یلع 

ار ناسنا  تمعن  هس  نیا  اـب  هطبار  رد  میرک  نآرق  .دـنا  تفرعم  بسک  ياـهرازبا  بلق  مشچ و  شوگ و  هک  تشذـگ  شیپ  راـتفگ  رد 
دیابن هتفگان  هتبلا ، .دوش  یم  لاوس  وضع  هس  نیا  زا  هدافتـسا  هوحن  هرابرد  ناسنا  زا  تمایق  رد  هک  اـنعم  نیدـب  .تسا  هتـسناد  لوئـسم 
تبسن ضارتعا  خیبوت و  یعون  هکلب   (1) تسین ، شدوخ  يارب  لوهجم  ندرک  مولعم  يارب  تمایق  رد  راـگدرورپ  لاوس  هک  تشاذـگ 

.تسا هدش  هدراذگ  ناسنا  رایتخا  رد  هک  تسا  یتمعن  زا  هدافتسا  هوحن  هب 

همه اـب  رگا  درادـن (2) و  یلوبق  لباق  باوج  راگدرورپ  تاضارتعا  ربارب  رد  سک  چـیه  هک  دراد  یم  ناـیب  تحارـص  هب  دـیجم  نآرق 
هار رد  ار  ادـخ  ياه  تمعن  هک  یـسک  .دـش  دـهاوخن  هتفریذـپ  وا  رذـع  دـیایبرب ، زین  یهاوخرذـع  ماقم  رد  راگدرورپ  ربارب  رد  دوجو 
هار وا  يارب  هجیتن ، رد  .تسا  يا  هدـیاف  دـیفم  وا  یهاوخرذـع  هن  دراد و  شیوخ  راـک  يارب  یلوبقم  خـساپ  هن  هدرک ، هنیزه  حیحـصان 

.تسا ناراکدب  راک  نایاپ  نیا  تسا و  هتسب  تاجن 

ص:319

ود نیا  بلطم  دـهاش  .درادـن  يزیچ  هب  لهج  وا  تسا و  رـضاح  راـگدرورپ  شیپ  تادوجوم  همه  هدـنورپ  اریز  تشون .  یپ  (( 1 - ) 1
ّالِإ

�
ٍهَقَرَو  ْنِم  ُطُقْـسَت  ـا�م  َو   » و ًاـْملِع . » ْیَـش ٍء  ِّلُِـکب  َطاـ�حَأ  ْدَـق  ّللا 

�
َه َّنَأ  ٌریِدَـق َو  ْیَـش ٍء  ِّلُـک  �یلَع  ّللا 

�
َه َّنَأ  اوُـمَْلعَِتل   » .تسا نآرق  زا  هیآ 

هللا یلع  لیحتـسی  امهدـحأ  نیبرـض  یلع  ءالتبالا  : » مالـسلا هیلع  قداص  ماما  زا  لـضفم  ص 305 ، قودـص ، خیـش  لاصخلا ، ا�هُمَْلعَی .»
مالع لجو  زع  هنأل  هل  حـصی  ام ال  اذـهو  هنع ، مایألا  فشکت  ام  ملعیل  هربتخی  نأ  وهف  لیحتـسی  اـم  اـمأف  زئاـج ، رخـآلاو  هرکذ ، یلاـعت 

رظنیلو قاقحتـسالا ، لیبس  یلع  ءاطعلا  نم  هیطعی  ام  نوکیف  هب  هیلتبی  امیف  ربصی  یتح  هیلتبی  نأ  ءـالتبالا  نم  رخـآلا  برـضلاو  بویغلا ،
هنع مایألا  تفشک  يذلا  لقتـسملا ، یفاکلا  یلإ  الإ  ۀمامإلا  بابـسأ  لکی  مل  هنأ  لجو  زع  هللا  ۀمکح  نم  ملعیف  هب ، يدتقیف  رظانلا  هیلإ 

«. هربخب
، یلامألا زین  دیفم ص 227-228 ؛ خیش  یلامألا ، زین  رد  زین  َنیِعَمْجَأ ؛»  ْمُکا�دََهل  َءا�ش  ْوَلَف  ُهَِغلا�ْبلا  ُهَّجُْحلا  ِّللَف 

�
ِه ُْلق  : » 149 ماعنا ، (( . 2 - ) 2

تعمس لاق : دایز  نب  ةدعـسم  نع  ملـسم ، نب  نوراه  نع  هیبأ ، نع  يریمحلا  رفعج  نبا  هللا  دبع  نب  دمحم  : » ص 10-9 یسوط ، خیش 
يدبع ۀـمایقلا : موی  دـبعلل  لوقی  یلاعت  هللا  نإ  لاقف : ۀـغلابلا  ۀـجحلا  هللف  یلاعت : هلوق  نع  لئـس  دـقو  مالـسلا  امهیلع  دـمحم  نب  رفعج 

، همـصخیف لمعت ؟ یتح  تملعت  الفأ  هل : لاق  الهاج ، تنک  لاق : نإو  تملع ؟ امب  تلمع  ـالفأ  هل : لاـق  معن ، لاـق : نإـف  اـملاع ؟ تنکأ 
«. ۀغلابلا ۀجحلا  کلذو 
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یهاگداد هجیتن ، رد  .تسا  هتـسب  شیوخ  رب  ار  ضارتعا  هنوگ  ره  هار  دوش ، یم  تمایق  دراو  حیحـص  هدنورپ  اب  هک  یـسک  لباقم ، رد 
: دوش یمن  وا  هب  زین  یضارتعا  تسین و  وا  راظتنا  رد 

(1) َنُوبَّرَقُْملا .»  ُهُدَهْشَی  ٌمُوقْرَم *  ٌبا�تِک  َنوُّیِّلِع *  ا�م  َكا�رْدَأ  ا�م  َو  َنیِّیِّلِع *  یَِفل  ِرا�ْربَْألا  َبا�تِک  َّنِإ  ّالَک 
�

»

نیّیلع یناد  یم  هچ  وـت  .تسا  نیّیلع  رد  ناـکین  هدـنورپ  هکلب  دـنرادنپ ] یم  ناـکین  هراـبرد  نازغم  کبـس  نیا  هک   ] تسین نینچ  نـیا 
.دننک یم  هدهاشم  ار  نآ  نابرقم  .تسا  ناکین ] يارب   ] یمتح یتشونرس  اضق و  تسیچ ؟

نانآ رب  یـضارتعا  تسا و  تمظع  ّولع و  تعفر و  جوا  رد  ملاع  ناـکین  هدـنورپ  هک  تسا  تراـشب  نیا  هدـنرادرب  رد  هفیرـش  هیآ  نیا 
نهذ رد  اطخ  نیا  اـت  درک  کـیکفت  مه  زا  ار  تماـیق  هب  طوبرم  لـئاسم  میرک ، نآرق  تاـیآ  ساـسا  رب  دـیاب  ور ، نیا  زا  .تسین  دراو 

تـسین نکمم  اریز  .دـنک  یم  ضارتعا  همه  هب  ای  دزاس  یم  رـضاح  هاگداد  رد  ار  اه  ناسنا  همه  دـنوادخ  تمایق  رد  هک  دوشن  داـجیا 
.دنک ضارتعا  نانآ  هب  سپس  دیامرفب و  نینچ  ناکین  هدنورپ  هرابرد  دنوادخ 

هتـشاد اور  یمتـس  یـسک  هب  هن  هدرک ، ملظ  یـسک  قح  رد  هن  تسا و  راکهدـب  نارگید  هب  هن  ایند  رد  یـسک  دـینک  ضرف  لاثم ، يارب 
ای يرتنالک  یـسک  نینچ  يارب  تساور  ایآ  .دـنراد  داـمتعا  وا  هب  دنـسانش و  یم  یبوخ  یکین و  هب  ار  وا  زین  لـحم  مدرم  همه  و  تسا ،
ار یـسک  ناوـت  یم  ندـشن  بـکترم  یتناـیخ  تیاـنج و  مرج و  اـی  ندوـبن  ملاـظ  راکهدـب و  يارب  اـیآ  دتــسرفب ؟ هیراـضحا  هاـگداد 

؟ درک تساوخزاب 

تیفرظ ییاناوت و  ردـق  هب  هدوب و  نموم  تقیقح  هب  هک  یناسنا  فقوت  نازیم  هرابرد  ادـخ  لوسر  كرابم  دوجو  زا  یتقو  نیمه ، يارب 
تمایق و يارحص  هب  نموم  دورو  دیامرف : یم  ترضح  دننک ، یم  لاوس  هدوب  دنمدوس  مدرم  يارب  هدرک و  ادا  راگدرورپ  هب  ار  شنیِد 

تشهب رد  شندش  لخاد 

ص:320
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نایراصنا نیسح  داتسا  ياهینارنخس  هعومجم  مالسا : رد  ینید )  ) www.Ghaemiyeh.comتفرعم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 449زکرم  هحفص 388 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12813/AKS BARNAMEH/#content_note_320_1
http://www.ghaemiyeh.com


.دشک (1) یم  لوط  نآ  ندش  شوماخ  قرب و  دعر و  ندمآ  نامز  زا  رتمک 

سلاجم رد  ارچ  دیدیشک ؟ تمحز  دیدرک و  ششوک  نم  هار  رد  ارچ  دسرپب : دیوگب ؟ هچ  دوخ  ءایلوا  هب  تمایق  رد  دنوادخ  عقاو ، هب 
راـگدرورپ حـلاص  داـبع  ادـخ و  ءاـیلوا  هب  دـیدرک ؟ تیاـعر  ار  دـنزرف  نز و  قح  ارچ  دـیدوب ؟ تفرعم  بسک  یپ  رد  دیتسـشن و  ملع 

زا لاـثم ، يارب  .دـنراد  دوـخ  لـمع  ناـمیا و  دـعب  رد  مدرم  هـک  تـسا  ییاـهدوبمک  هـب  قـلعتم  ضارتـعا  اریز  تـسین ، دراو  ضارتـعا 
ینکن و اطخ  ات  يدشن  هاگآ  قیاقح  زا  یفاک  هزادـنا  هب  یتفرگن و  راک  هب  بسانم  هار  رد  ار  دوخ  شوگ  ارچ  دنـسرپ : یم  ناراکاطخ 

یهاوخرذع هب  عورـش  خساپ  ياج  هب  اه  باوج  یب  هک  دـیامرف  یم  دـیجم  نآرق  .تسا  باوج  یب  اهارچ  هنوگ  نیا  یتفین ؟ هابتـشا  هب 
یهاوخرذـع رگید ، فرط  زا  تسا و  باوج  یب  یهلا  ضارتعا  فرط  کی  زا  سپ ، .دوش (2) یمن  هتفریذپ  ناشرذع  یلو  دننک ، یم 

.دندرک یم  ار  راتفر  نیمه  دندوب  ادخ  ياج  هب  اه  ناسنا  نیا  دوخ  رگا  تسا و  ییاه  ناسنا  نینچ  یعیبط  يازج  خزود  .تسین  لوبقم 
وا دوب ، هتخیر  هانگ  یناد  هلابز  رد  ار  همه  وا  میدوب و  هدرک  هنیزه  دوخ  هدنب  يارب  همه  نیا  میدوب و  ادـخ  ياج  هب  ام  رگا  یتسار ، هب 
زا مییوـگ و  یم  نیرفآ  وا  هب  دـنک ، تراـغ  ار  اـم  رمع  هیامرـس  یـسک  رگا  میتخادـنا ؟ یم  شخزود  رد  اـی  میدرب  یم  تـشهب  هـب  ار 

ار شا  یهاوخرذع  درادن  دوخ  راک  ماجنا  يارب  یهجوم  لیلد  نوچ  مینک و  یم  ضارتعا  وا  هب  هک  نیا  ای  مینک  یم  رکـشت  شتامحز 
؟ میریذپ یمن  ار  نآ  مینک و  یم  دادملق  هانگ  زا  رتدب  رذع  قادصم  زین 

: میناوخ یم  میرک  نآرق  رد 

(3) َنوُِملْظَی .»  ا�ِنتا�یِآب  اُونا�ک  ا�ِمب  ْمُهَسُْفنَأ  اوُرِسَخ  َنیِذَّلا  َِکئ�لوُأَف  ُُهنیِزا�وَم  ْتَّفَخ  ْنَم  «َو 

هکنیا ببس  هب  دشاب ، شزرا  یب  کبس و  نانآ  هدش  نزو  لامعا  هک  یناسک  و 

ص:321

، لادتعالا نازیم  زین  ص 39 ؛ ج 2 ، یمثیه ، دـئاوزلا ، عمجم  رد  فالتخا  اـب  زین  ص 291 ؛ قودص ، خیـش  لامعألا ، باوث  (( . 1 - ) 1
عماللا قربلاک  طارـصلا  یلع  رم  ناک  ام  ثیح  ۀعامجلا  یلع  ظفاح  نم  : » هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  ص 488  ج 4 ، یبهذ ،

مرکا ربمایپ  زا  ص 398  يروباشین ، لاـتف  نیظعاولا ، ۀـضور  زین  ص 629 ؛ قودـص ، خیـش  یلامألا ، زین  نیقباـسلا ؛» عم  ةرمز  لوأ  یف 
امهب ریطی  توقایلاو  ردـلاب  نیموظنم  نیرـضخأ  نیحانج  هل  لجو  زع  هللا  لعج  ماـیأ  ةرـشع  بجر  نم  ماـص  نم  : » هلآو هیلع  هللا  یلص 

نم : » هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  ص 289  قودص ، خیـش  لامعألا ، باوث  زین  نانجلا ؛» یلإ  فطاخلا  قربلاک  طارـصلا  یلع 
هب ربعی  هبلط  یف  هب  قفر  ناف  تانـسح  ءانیـس  روطو  يوضر  لابجو  دـحأ  لبج  نزو  هضرقأ  مهرد  لکب  هل  ناـک  ملـسملا  هاـخأ  ضرقأ 
هللا یلـص  مرکا  لوسر  زا  ص 4  قودص ، خیـش  ۀعیـشلا ، لئاضف  زین  باذـع ؛» الو  باسح  ریغب  عماللا  فطاخلا  قربلاک  طارـصلا  یلع 

قربلاک طارـصلا  یلع  زاج  ایلع  بحأ  نمو  الا  ۀـمارکلا  ۀـلح  سبلاو  کـلملا  جاـت  هسأر  یلع  عضو  اـیلع  بحأ  نمو  ـالا  : » هلآو هیلع 
یلاعت هللا  هثعب  ۀلیلو  اموی  ضیرم  یلع  ماق  نم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نع  : » ص 289 قودص ، خیش  لامعالا ، باوث  زین  فطاخلا ؛»

ص ج 4 ، قودص ، خیـش  هیقفلا ، هرـضحی  نم ال  زین  عماللا ؛» قربلاک  طارـصلا  یلع  زاجو  مالـسلا  هیلعو  انیبن  یلع  لیلخلا  میهاربإ  عم 
طارـصلا زوجی  یتح  مالـسلا  هیلع  میهاربإ  هلیلخ  عم  ۀـمایقلا  موی  لجو  زع  هللا  هثعب  هداوع  یلإ  کشی  ملف  ۀـلیلو  اموی  ضرم  نمو  : » 16

«. عماللا قربلاک 
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اُونا�ک ْمُهَّنَِأب  ًهَِفئا�ط  ْبِّذَُـعن  ْمُْکنِم  ٍهَِفئا�ط  ْنَع  ُفْعَن  ْنِإ  ْمُِکنا�میِإ  َدـَْعب  ُْمتْرَفَک  ْدَـق  اوُرِذَـتْعَت  ـ�ال  : » نیقفاـنم دروم  رد   65 هبوـت ، (( . 2 - ) 2
ّللا

�
ُه يَرَیَـس  ْمُکِرا�بْخَأ َو  ْنِم  ّللا 

�
ُه اَنَأَّبَن  ْدَـق  ْمَُکل  َنِمُْؤن  َْنل  اوُرِذَـتْعَت  ُْلق �ال  ْمِْهَیلِإ  ُْمتْعَجَر  ا�ذِإ  ْمُْکَیلِإ  َنوُرِذَـتْعَی  : » 94 هبوـت ، زین  َنیِمِرُْجم ؛ » 

ْنِإَف ْمُْهنَع  اْوَضْرَِتل  ْمَُکل  َنوُِفلْحَی  : » 96 هبوت ، زین  َنُولَمْعَت ؛»  ُْمْتنُک  ا�ِمب  ْمُُکئِّبَُنیَف  ِهَداـ�هَّشلا  ِْبیَْغلا َو  ِِملاـ�ع  �یلِإ  َنوُّدَُرت  َُّمث  ُُهلوُسَر  ْمُکَلَمَع َو 
ُْمْتنُک ا�م  َنْوَزُْجت  ا�مَّنِإ  َمْوَْیلا  اوُرِذَـتْعَت  اوُرَفَک �ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ـا�ی  : » 7 میرحت ، زین  َنیِقِـسا�ْفلا ؛ »  ِمْوَْقلا  ِنَع  �یـضْرَی  ّللا �ال 

�
َه َّنِإَـف  ْمُْهنَع  اْوَضَْرت 

 « . َنُولَمْعَت
َنیِذَّلَا ًالا�مْعَأ *  َنیِرَسْخَْألِاب  ْمُُکئِّبَُنن  ْلَه  ُْلق  : » 104-103 فهک ، هروس  رد  و  103 ؛ نونمؤم ، رد  فالتخا  اب  زین  9 ؛ فارعا ، (( . 3 - ) 3
َنیِذَّلا َنیِرِسا�ْخلا  َّنِإ  ُْلق  ِِهنوُد  ْنِم  ُْمْتئِش  ا�م  اوُُدبْعاَف  : » 15 رمز ، زین  ًاْعنُص ؛» َنُونِسُْحی  ْمُهَّنَأ  َنُوبَسْحَی  ْمُه  ا�ْینُّدلا َو  ِها�یَْحلا  ِیف  ْمُُهیْعَـس  َّلَض 

 «. ُنِیبُْملا ُنا�رْسُْخلا  َوُه  َِکل�ذ  �الَأ  ِهَما�یِْقلا  َمْوَی  ْمِهِیلْهَأ  ْمُهَسُْفنَأ َو  اوُرِسَخ 
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.دنا [ هدرک هابتار  ناشدوجو  هیامرس  و   ] هدز نایز  دوخ  هب  دندیزرو ، یم  متس  ام  تایآ  هب  هراومه 

هب دوب  هدرک  تیانع  اه  نآ  هب  راگدرورپ  هک  ار  دوخ  يدوجو  ياه  هیامرـس  همه  نانآ  هک  تسانعم  نیدب  ْمُهَـسُْفنَأ »  اوُرِـسَخ   » ترابع
دوخ رایتخا  هب  اما  دشاب ، ناملس  هتـسناوت  یم  هک  یـسک  داد ؟ شاداپ  نانآ  هب  درک و  رکـشت  دیاب  ییاه  ناسنا  نینچ  زا  ایآ  .دنداد  داب 

؟ درامشب مرتحم  ار  وا  دنوادخ  ات  درامش  یم  مرتحم  یسک  هچ  ار  هدش  رمش 

هرابرد نآرق  یتقو  نیمه ، يارب  .تسا  هدرک  قلخ  رمـش  ار  رمـش  هن  هدـیرفآ و  ناملـس  ار  ناملـس  هن  دـنوادخ  نآرق ، میلاعت  ساسا  رب 
: دیامرف یم  دیوگ  یم  نخس  ناراکدب  ناراکوکین و  تقلخ 

(1) ُمِّیَْقلا .»  ُنیِّدلا  َِکل�ذ  ّللا 
�

ِه ِْقلَِخل  َلیِْدبَت  ا�ْهیَلَع �ال  ّنلا 
�
َسا َرَطَف  ِیتَّلا  ّللا 

�
ِه َتَرِْطف  ًافِینَح  ِنیِّدِلل  َکَهْجَو  ِْمقَأَف  »

ياپ ، ] روآ يور  يدیحوت ]  ] نید نیا  يوس  هب  تدوجو  همه  اب  فارحنا  نودب  هنایارگ و  قح  كرـش ] ندوب  هیاپ  یب  هب  هجوت  اب   ] سپ
تسا نیا  تسین ؛ یلیدبت  رییغت و  هنوگ  چیه  ادخ  شنیرفآ  يارب  شاب  تسا  هتشرس  نآ  رب  ار  مدرم  هک  ادخ  تشرس  رب ] راوتـسا  دنب و 

.راوتسا تسرد و  نید 

تـسرد هار  رد  ار  هیام  نیا  هک  یـسک  .تساراد  ترخآ  رد  هچ  ایند و  رد  هچ  ار  یعقاو  لامک  هب  ندیـسر  ياه  هیاـم  همه  یناـسنا  ره 
رمـش هب  تمایق  رد  هک  تسا  یعیبط  سپ ، .دوش  یم  رمـش  دـنک  هنیزه  لـطاب  هار  رد  ار  نآ  هک  یـسک  دوش و  یم  ناملـس  دـنک  هنیزه 

هب ار  تسد  دـنوادخ  اـیآ  يداد ؟ تکرح  يراـک  هچ  رد  ار  دوخ  تسد  يدرب و  اـجک  ار  شیوخ  مشچ  شوگ و  هک  دـننک  ضارتـعا 
یبا زا  عافد  رد  ار  نآ  وا  یلو  تشاد ، مه  رح  ار  تسد  نیا  دـنک ؟ ادـج  نت  زا  ار  ملاع  ياـه  ناـسنا  نیرتزیزع  رـس  اـت  دوب  هداد  رمش 
یم دیزی  نب  رح  هب  باطخ  دنزیر و  یم  کشا  نایعیـش  هک  تسا  لاس  يدـنا  رازه و  نیمه ، يارب  .درک  هنیزه  مالـسلا ، هیلع  هللادـبع ،

: دنیوگ

ص:322

َّنِک�ل ُمِّیَْقلا َو  ُنیِّدـلا  َِکل�ذ  ّللا 
�

ِه ِْقلَِخل  َلیِدـْبَت  ا�ْهیَلَع �ال  ّنلا 
�
َسا َرَطَف  ِیتَّلا  ّللا 

�
ِه َتَرِْطف  ًافِینَح  ِنیِّدـِلل  َکَـهْجَو  ِْمقَأَـف  : » 30 مور ، (( . 1 - ) 1

 «. َنوُمَْلعَی ّنلا �ال 
�
ِسا َرَثْکَأ 
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(1) هئابحأو .» هللا  ءایلوأ  ای  مکیلع  مالسلا  »

: دنیوگ یم  وا  ناکلسم  مه  رمش و  هرابرد  لباقم ، رد  و 

(2) ۀیواعم .» نب  دیزیو  ۀیواعمو  نایفس  ابأ  نعلا  مهللا  ...ارمش  هللا  نعلو  »

یم هنومن  هراب  نیا  رد  ار  نهآ  .دندیـشک  فارحنا  هب  ار  نآ  دـندرکن و  هنیزه  دوخ  ياج  رد  ار  شیوخ  یهلا  ياه  هیامرـس  نانآ  اریز 
يا هدـع  .دـننک  یم  جارختـساا  نآ ر  نارگراک  هدرک و  فشک  ندـعم  ناسدـنهم  ار  نهآ  گنـس  .دوش  رت  نشور  عوضوم  ات  میروآ 

ریشمش نهآ  نیا  زا  رگنهآ  سپس ، .دننک  ادج  رگید  داوم  زا  ار  نآ  نهآ  ات  دنهد  یم  ترارح  گرزب  ياه  هروک  رد  ار  گنس  رگید 
راک هب  رفک  هیلع  قدـنخ  گنج  رد  دریگ و  یم  رارق  مالـسلا ، هیلع  بلاط ، یبا  نبا  یلع  تسد  رد  اهریـشمش  نیا  زا  یکی  .دزاـس  یم 

: دیامرف یم  مالسا  ربمایپ  هک  ییاج  ات  دور  یم 

(3) نیلقثلا .» ةدابع  نم  لضفأ  قدنخلا  موی  یلع  ۀبرض  »

هب ار  ناشیا  دفاکـشب و  ار  ناـنمومریما  قرف  ناـضمر  كراـبم  هاـم  مهدزون  بش  رد  اـت  دریگ  یم  رارق  مجلم  نبا  تسد  رد  يرگید  و 
.دناسرب تداهش 

هب وا  ندیـشک  شوغآ  رد  مرحماـن و  ندـب  سمل  يارب  ار  تسد  تسا ؛ هدادـن  یـسک  هب  مولظم  مدرم  نتـشک  يارب  ار  تسد  دـنوادخ 
ار مولظم  مولظم و  ار  ملاظ  نآ  هلیـسو  هب  ات  هدرکن  تیانع  مدرم  هدـنورپ  ندرک  اج  هباج  يارب  ار  تسد  دـنوادخ  تسا ؛ هدادـن  ناسنا 

تـسا قح  سپ ، .تسا  هدادـن  ناسنا  هب  لطاب  هار  رد  ندرک  هنیزه  يارب  ار  بلق  شوگ و  مشچ و  بیترت ، نیمه  هب  .دـهد  ناشن  ملاـظ 
مـشچ شوگ و  ربارب  رد  ناسنا  هک  تسور  نیا  زا  دیدرک ؟ هنیزه  لطاب  رد  ار  اه  نآ  ارچ  هک  دنک  ضارتعا  نآ  فرـصم  هوحن  هب  رگا 

: تسا لوئسم  شیوخ  بلق  و 

(4) ًالُؤْسَم .» ُْهنَع  َنا�ک  َِکئ�لوُأ  ُّلُک  َدا�ؤُْفلا  َرَصَْبلا َو  َعْمَّسلا َو  َّنِإ  »

.دنتساوخزاب ِدروم  دنا ] یعقاو  تخانش  ملع و  رازبا  هک   ] لد مشچ و  شوگ و 

ص:323

.مالسلا هیلع  نیسح  ماما  همان  ترایز  (( . 1 - ) 1
.اروشاع ترایز  (( . 2 - ) 2

ج غابص ، نبا  ۀمئألا ، ۀفرعم  یف  ۀمهملا  لوصفلا  زین  ص 413 ؛ ج 12 ، یناردنزام ، حلاص  دمحم  الوم  یفاک ، لوصا  حرـش  (( . 3 - ) 3
ص 412. ج 1 ، يزودنق ، ةدوملا ، عیبانی  رد  فالتخا  اب  زین  ص 1169 ؛ ، 2

«. ًالُؤْسَم ُْهنَع  َنا�ک  َِکئ�لوُأ  ُّلُک  َدا�ؤُْفلا  َرَصَْبلا َو  َعْمَّسلا َو  َّنِإ  ٌْملِع  ِِهب  ََکل  َْسَیل  ا�م  ُفْقَت  َو �ال  : » 36 ءارسا ، (( . 4 - ) 4
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شوگ ياه  تیلوئسم  فیاظو و 

تفرعم و هک  تسا  نیا  شوگ  مهم  رایـسب  ياه  تیلوئـسم  زا  یکی  .ندینـشن  مود  تسا و  ندینـش  لوا  دراد : هفیظو  ود  ناسنا  شوگ 
زا یکی  هکلب  تسین ، ندینـش  اهنت  شوگ  هفیظو  اما  دونـشب ، ار  یقالخا  لئاسم  مارح و  لالح و  تمایق و  ادخ و  تخانـش  داوم  ملع و 

.تساه نآ  دض  قوف و  لئاسم  زا  يراع  هک  تسا  ینانخس  ندینشن  شمهم  فیاظو 

رظن يار و  یلو  دیریذپب ، ار  وا  نخس  تفگ  نخس  یعوضوم  هرابرد  یلداع  درف  رگا  هک  دراد  دیکات  عوضوم  نیا  رب  دیجم  نآرق  ارچ 
نابز ره  هنیزه  ار  دوخ  شوگ  درادن  قح  ناسنا  يرآ ، (1) دوش ؟ تباث  امش  رب  نآ  تحص  هک  نیا  رگم  دیزیرب  رود  ار  قساف  نخس  و 

رد ور ، نیا  زا  .تخیر  نآ  رد  ناوتب  ار  يا  هلابز  ره  هک  تسین  هلابز  لطس  شوگ  .دنک  نآ - زا  نوریب  ای  هناخ  لخاد  رد  هاوخ  یسجن 
.درک ناوارف  تقد  دیاب  ندینش 

: دیامرف یم  هک  اج  نآ  تسا ، شوگ  درکلمع  هب  رظان  هدئام  هروس  رد  نآرق  تخس  ياه  شنزرس  زا  یکی 

(2) ِبِذَْکِلل .»  َنوُعا�ّمَس  »

.دنا غورد  ياونِش  هداعلا  قوف  نانآ 

دنریگ و یم  میمـصت  نآ  ساسا  رب  دنرادنپ و  یم  تسار  ار  یغورد  ره  ینعی  دنا ! غورد  ناگدننک  لوبق  مدرم  زا  يرایـسب  هنافـساتم ،
ات ناقساف  دنیوگ و  یمن  غورد  لداع  ياه  ناسنا  .تسا  مک  رایسب  نایوگغورد  هب  تبـسن  نایوگتـسار  دادعت  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 

؟ دنتسه لداع  رفن  دنچ  رفن  رازه  ره  زا  یتسار ، .دنفاب  یم  غورد  دنناوتب 

رهش درگ  تشگ  یمه  غارچ  اب  خیش  يد 

تسوزرآ مناسنا  ملولم و  دد  وید و  زک 

تفرگ ملد  رصانع  تسس  ناهرمه  نیز 

تسوزرآ مناتسد  متسر  ادخ و  ریش 

ام میا  هتسج  دوشن  یم  تفای  دنتفگ 

.تسوزرآ (3) منآ  دوشن  یم  تفای  هکنآ  تفگ 

ص:324

 «. َنیِمِدا�ن ُْمْتلَعَف  ا�م  �یلَع  اوُِحبُْصتَف  ٍَهلا�هَِجب  ًامْوَق  اُوبیُِصت  ْنَأ  اُونَّیَبَتَف  ٍإَبَِنب  ٌقِسا�ف  ْمُکَءا�ج  ْنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی  : » 6 تارجح ، (( . 1 - ) 1
،41 و 42. هدئام (( . 2 - ) 2
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.تسا يولوم  زا  (( . 3 - ) 3
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دش تعامج  كرت  ببس  هک  یغورد 

، مروایب سلجم  نیا  هب  دوخ  اب  ار  مرـسمه  ردپ  مهاوخ  یم  تفگ : دـمآ و  نم  دزن  یناوج  ناضمر ، كرابم  هام  ياه  بش  زا  یکی  رد 
هدرک و كرت  ار  دجسم  تسا  یتدم  هدوب  تعامج  زامن  دجـسم و  لها  هراومه  هک  وا  یفرط ، زا  .دوش  یمن  تسا و  رود  شهار  یلو 

.درک ادتقا  زامن  شیپ  نیا  هب  دوش  یمن  رگید  دیوگ : یم  يور ؟ یمن  دجسم  هب  ارچ  میوگ : یم  وا  هب  یتقو 

زا یکی  نواعم  تعامج  ماما  رسپ  دنیوگ  یم  مدرم  تفگ : بشید  هک  نیا  ات  تفگن  يزیچ  مدیـسرپ  ار  شلیلد  هچ  ره  تدم ، نیا  رد 
شردپ هب  مه  ار  نآ  نویلیم  کی  هتـشادرب و و  لاملا  تیب  زا  ناموت  نویلیم  شـش  هدشن ، کشخ  شمکح  بّکرم  زونه  هدـش و  ارزو 

.دناوخ زامن  دوش  یمن  رگید  یناحور  نیا  رس  تشپ  نیمه ، يارب  .تسا  هداد 

.منک تبحـص  امـش  اـب  هقیقد  هد  مهاوـخ  یم  متفگ : متفر و  زاـمن  شیپ  نآ  لزنم  هب  یلو  متفگن ، يزیچ  منزردـپ  هب  نم  داد : همادا  وا 
امـش هب  هدیدزد و  لاملا  تیب  زا  نشور  زور  رد  امـش  دنزرف  دنیوگ  یم  مدرم  هک  مدرک  لقن  مدوب  هدینـش  ار  هچنآ  ناشیا  يارب  دـعب ،

.تسا (1) هداد  ار  نآ  زا  یغلبم  مه 

هب زین  ینیریش  يرادقم  درک و  توعد  هویم  ياچ و  هب  ارم  دعب ، دیـشابن ! نارگن  تسین ، یمهم  هلاسم  تفگ : دز و  يدنخبل  زامن  شیپ 
همانسانش هک  رسپ ، کی  رتخد و  ود  هداد : دنزرف  هس  نم  هب  دنوادخ  تفگ : سپـس  .دروآ  دوخ  اب  لزنم  لخاد  زا  همانـسانش  هس  هارمه 

نویلیم شـش  نیا  هرابرد  شدوخ  دـیایب و  میوگب  مرـسپ  هب  نم  ات  دـینک  هاگن  ار  اه  همانـسانش  نیا  امـش  .ما  هدروآ  ناـتیارب  ار  اـه  نآ 
.دهد حیضوت 

نیا هک  مراد  ار  رـسپ  کی  نیمه  نم  تفگ : دوب و  هدرکن  زاب  نابز  زونه  هک  تشگزاـب  شوغآ  رد  یکدوک  اـب  تفر و  نوریب  سپس ،
؟ تسا هدیدزد  يروظنم  هچ  يارب  ار  لوپ  نیا  دیسرپب  شدوخ  زا  امش  لاح ، .تسا  شا  همانسانش 
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نـشور زور  رد  اه  يدزد  ام ، راـگزور  رد  .دـندوب  باوخ  همه  هک  یتقو  ینعی  داد ، یم  يور  بش  رد  میدـق  ياـه  يدزد  (( . 1 - ) 1
ار قح  دندزد ، یم  ار  لاملا  تیب  دندزد ، یم  ار  باجح  دندزد ، یم  ار  فرـش  دندزد ، یم  ار  نید  تسه : مه  نالک  دوش و  یم  عقاو 
رد .دندیدزد  یمن  ار  یسک  سومان  دوبن و  روط  نیا  اه  میدق  .دوش  یم  عقاو  نشور  زور  رد  همه  دندزد و  یم  ار  سومان  دندزد ، یم 

نیا هب  دنورب  رفس  هب  دنتـساوخ  یم  هک  یهاگ  لحم  دارفا  هک  دندرک  یم  یگدنز  تفلک  ندرگ  تال  تشم  کی  یلحم  ره  رد  نارهت 
رگا نوچ  دـشاب  تحار  ناتلایخ  دـنتفگ : یم  مه  اه  نآ  دیـشاب ! ام  هچب  نز و  بظاوم  میتسین ، ام  هک  یتدـم  رد  دـنتفگ  یم  اـه  تـال 
نید فرش و  سومان و  دزد  ناشاه  يدب  همه  اب  نامز  نآ  ياه  تال  میروآ ! یم  رد  ار  شنامشچ  دنک  هاگن  ناتسومان  هب  پچ  یسک 
یم ار  مدرم  سومان  رایتخا  هب  ای  روز  هب  نفلت  ای  همان  اب  نابایخ  ناتـسریبد و  هاگـشناد و  رد  نملتنج  باـنج  هزورما  اـما  دـندوبن ، مدرم 

هب زور  نوچ  دـننکب ؟ هچ  دـنهاوخ  یم  هدـنیآ  رد  ام  ياه  هچب  تسین  مولعم  .دـنک  یم  تراغ  ار  مدرم  لقع  نید و  فرـش و  ددزد و 
( داتسا ینارنخس  زا  یشخب   . ) ...دوش یم  دایز  دراد  اه  گرگ  نیا  دادعت  زور 
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دنوادـخ هک  یلاح  رد  دـنیآ ، یم  دوجو  هب  هدوهیب  نانخـس  تاـیوغل و  هب  ندرپس  شوگ  رثا  رب  اـه  نظ  ءوس  تامیمـصت و  تسد  نیا 
: تسا هدومرف  هدرک و  نیعم  هراب  نیا  رد  ار  ناسنا  هفیظو 

(1) َنوُضِْرعُم .»  ِْوغَّللا  ِنَع  ْمُه  َنیِذَّلا  «َو 

.دننک یم  زیهرپ  وغل  نانخس  ندینش  زا  هک  دنتسه  یناسک  نینموم 

ءاضعا هک  یتایآ  يادتبا  رد  .تسا  هدش  دراو  نآ  هرابرد  هیآ  هب 100  کیدزن  دیجم  نآرق  رد  هک  تسا  مهم  يردـق  هب  شوگ  تمعن 
ترابع هب  .تسا  هدیـسر  بلق  مشچ و  هب  تبون  شوگ ، زا  دعب  هدمآ و  نایم  هب  شوگ  زا  نخـس  دنهد ، یم  حرـش  ار  ناسنا  حراوج  و 

یتقو هک  تسور  نیا  زا  .تسا  هدرکن  دیکات  يرگید  وضع  چیه  هرابرد  هدرک ، دـیکات  شوگ  عوضوم  رب  نآرق  هک  هزادـنا  نآ  رگید ،
: دیامرف یم  هرقب  هروس  هیآ  نیرخآ  رد  دنک ، یم  فصو  ار  نامیا  لها  دنوادخ 

(2) ا�نْعَطَأ .» ا�نْعِمَس َو  اُولا�ق  »

.میدرک تعاطا  میدینش و 

هدرک تعاطا  نآ  زا  هدرپس و  شوگ  راگدرورپ  نامرف  هب  هک  دیـسر  الاو  تاماقم  نادب  تهج  نآ  زا  مالـسلا ، هیلع  میهاربا ، ترـضح 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  نآرق  .دوب 

(3) َنیَِملا�ْعلا .»  ِّبَِرل  ُتْمَلْسَأ  َلا�ق  ِْملْسَأ  ُهُّبَر  َُهل  َلا�ق  ْذِإ  »

.مدش میلست  نایناهج  راگدرورپ  هب  تفگ : .شاب  میلست  دومرف : وا  هب  شراگدرورپ  هک  یماگنه  دینک ] دای  [و 

دنا كدنا  نارازگرکش 

رد وا  .تسا  هتخود  مشچ  يراگتـسر  هب  هدومیپ و  ار  باوص  حالـص و  هار  رتـمک  شیوخ  تاـیح  خـیرات  لوـط  رد  یمدآ  هنافـساتم ،
لطاب هار  رد  ار  یهلا  ياه  تمعن  هدنارذگ و  ینامرفان  نایصع و  نایغط و  هب  تایح  نارود  بلغا 

ص:326

اوُّرَم ِْوغَّللِاب  اوُّرَم  ا�ذِإ  َروُّزلا َو  َنوُدَهْـشَی  َنیِذَّلا �ال  َو  : » هدـمآ ناـمحرلا  داـبع  دروم  رد  مه   72 ناـقرف ، هروس  رد  3 ؛ نونمؤم ، (( . 1 - ) 1
«. ًاما�رِک

ٍدَحَأ َْنَیب  ُقِّرَُفن  ِِهلُـسُر �ال  ِِهُبتُک َو  ِِهتَِکئ�الَم َو  ّللِاب َو 
�

ِه َنَمآ  ٌّلُـک  َنُونِمْؤُْملا  ِهِّبَر َو  ْنِم  ِْهَیلِإ  َلِْزنُأ  اـ�ِمب  ُلوُسَّرلا  َنَمآ  : » 285 هرقب ، (( . 2 - ) 2
« . ُریِصَْملا َْکَیلِإ  ا�نَّبَر َو  َکَنا�ْرفُغ  ا�نْعَطَأ  ا�نْعِمَس َو  اُولا�ق  ِِهلُسُر َو  ْنِم 

.131 هرقب ، (( . 3 - ) 3
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هرابرد يزیمآ  هیـالگ  نحل  اـب  میرک  نآرق  .تسا  هتـسج  هرهب  رتمک  تداعـس  يونیم  نتفاـی  يارب  شیوخ  ییاـناوت  زا  هدرک و  فرص 
: دیامرف یم  بلق  مشچ و  شوگ و  تمعن 

(1) َنوُرُکْشَت .»  ا�م  ًالِیلَق  َهَِدْئفَْألا  َرا�ْصبَْألا َو  َعْمَّسلا َو  ُمَُکل  َأَْشنَأ  يِذَّلا  َوُه  «َو 

.دینک یم  يرازگ  ساپس  یکدنا  یلو  دروآ ، دیدپ  لد  هدید و  شوگ و  امش  يارب  هک  تسوا  و 

هب اه  نآ  زا  هدافتسا  اب  رـشب  ات  داد  رارق  ییاناد  تفرعم و  لیـصحت  رازبا  ار  اه  نآ  درک (2) و  قلخ  ار  بلق  مشچ و  شوگ و  دـنوادخ 
هابت ار  یهلا  ياه  تمعن  درب و  راک  هب  فارحنا  طوقـس و  هار  رد  ار  اه  نآ  تسرد ، يرادرب  هرهب  ياج  هب  وا  اما  دسرب ، یلاعت  دـشر و 
هدع اهنت  دیامرف  یم  اریز  دراد ، رشب  عون  زا  نآرق  هک  تسا  يا  هلگ  تیاکش و  تقیقح ، رد  هیآ ، ییاهتنا  ترابع  بیترت ، نیدب  .درک 

 «. َنوُرُکْشَت ا�م  ًالِیلَق  دننک « : یم  هنیزه  تسرد  هار  رد  ار  نآ  دنناد و  یم  ار  اه  تمعن  نیا  ردق  اه  ناسنا  زا  یکدنا 
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.78 لحن ، زین  23 ؛ کلم ، زین  9 ؛ هدجس ، رد  فالتخا  اب  زین  ،78 ؛ نونمؤم (( . 1 - ) 1
ادخ دینیبب  دیناوخب و  ناسنا  يژولویزیف  باتک  رد  ار  نآ  دیناوت  یم  هک  تسا  یبیجع  تیاکح  زین  شوگ  شنیرفآ  ناتـساد  (( . 2 - ) 2

.متسه یتفگش  رد  قرغ  شوگ  تقلخ  زا  نم  دیامرف  یم  نینموملاریما  هک  يروط  هب  .تسا  هدرب  راک  هب  يرنه  هچ  شوگ  نتخاس  رد 
زا شخب  نیا  رگا  .تسا  یفورـضغ  يا  هداـم  تسا و  نآ  ینوریب  شخب  شوـگ  هلـال  هک  تـسا  شخب  هـس  زا  یبـیکرت  ناـسنا  شوـگ 

شوگ یفرط ، زا  .تفر  یم  نیب  زا  تسکش و  یم  دروخ  یم  نیمز  هب  یکدوک  رد  ناسنا  هک  راب  ود  یکی  دوب ، هدش  هتخاس  ناوختـسا 
يدوبهب رمع  رخآ  ات  هک  دنروایب  نامرـس  هب  ییالب  دنوش و  نآ  لخاد  دنناوت  یم  تارـشح  عاونا  میباوخ  یم  هک  اه  بش  درادـن و  رد 

نیا اب  .دنوش  یم  يراوتم  نآ  يوب  زا  تارـشح  عاونا  هک  هدرک  يراج  نآ  رد  ار  یخلت  رایـسب  بآ  دـنوادخ  اما  دوشن ، بوخ  دـباین و 
بآ عبنم  نیا  زا  رتالاب  يرادقم  یفرط ، زا  .مینک  یمن  كرد  تسا  ینیب  هیاسمه  شوگ  هک  يدوجو  اب  ار  نآ  يوب  رمع  کی  ام  لاح ،
نیا رگا  .دراد  رارق  نابز  ریز  رد  نیریـش  بآ  همـشچ  هس  نآ  زا  رت  نییاپ  يرادقم  دـشوج و  یم  مشچ  رد  روش  بآ  رمع  کی  خـلت ،
يا مینکب ... ؟ میتساوخ  یم  هچ  تخیر  یم  ناهد  رد  ای  دش  یم  يراج  مشچ  رد  خلت  بآ  الثم  دـندرک و  یم  ادـیپ  هار  مه  هب  اه  بآ 

(. داتسا ینارنخس  زا  یشخب  ! ) اپود سنج  فاصنا  یب 

نایراصنا نیسح  داتسا  ياهینارنخس  هعومجم  مالسا : رد  ینید )  ) www.Ghaemiyeh.comتفرعم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 449زکرم  هحفص 397 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12813/AKS BARNAMEH/#content_note_327_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12813/AKS BARNAMEH/#content_note_327_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:328

نایراصنا نیسح  داتسا  ياهینارنخس  هعومجم  مالسا : رد  ینید )  ) www.Ghaemiyeh.comتفرعم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 449زکرم  هحفص 398 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:329

نایراصنا نیسح  داتسا  ياهینارنخس  هعومجم  مالسا : رد  ینید )  ) www.Ghaemiyeh.comتفرعم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 449زکرم  هحفص 399 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:330

نایراصنا نیسح  داتسا  ياهینارنخس  هعومجم  مالسا : رد  ینید )  ) www.Ghaemiyeh.comتفرعم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 449زکرم  هحفص 400 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:331

نایراصنا نیسح  داتسا  ياهینارنخس  هعومجم  مالسا : رد  ینید )  ) www.Ghaemiyeh.comتفرعم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 449زکرم  هحفص 401 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:332

نایراصنا نیسح  داتسا  ياهینارنخس  هعومجم  مالسا : رد  ینید )  ) www.Ghaemiyeh.comتفرعم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 449زکرم  هحفص 402 

http://www.ghaemiyeh.com


شوگ تمعن  زا  حیحص  يرادرب  هرهب  - 19

هراشا
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نعلو نیرهاطلا ، هلآو  دّمحم  یلع  ّلصو  نیلسرملاو  ءایبنألا  عیمج  یلع  هللا  یّلـصو  نیملاعلا  بر  دمحلا هللا  .میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
.نیعمجا مهئادعا  یلع 

يدنمتجاح درم  هب  مالسلا ، هیلع  نیسحلا ، هللادبع  یبا  ترضح  كرابم  دوجو  .دوب  یهاگآ  ییاناد و  تفرعم و  هرابرد  ثحب  عوضوم 
: دندومرف هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مالسا ، ربمغیپ  لوق  زا  دوب ، هدرک  هعجارم  ناشیا  هب  هک 

(1) ۀفرعملا .» ردقب  فورعملا  »

نیا زا  ییالاب  دصرد  .تسوا  ییاناد  یهاگآ و  تفرعم و  بسانت  هب  دسر  یم  وا  هب  ای  دوش  یم  رداص  ناسنا  زا  هک  ییاه  یبوخ  ینعی 
نیا زا  .تسا  هداد  رارق  نایاناد  ناهاگآ و  رد  ار  نآ  عولط  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  یناـسنا  یهلا و  ياـه  شزرا  هرمز  رد  اـه  یبوخ 

.تسین (2) دنتسه  یهت  تفرعم  زا  هک  يدارفا  تدابع  اب  هسیاقم  لباق  نایاناد  تادابع  ور ،

تسا ینیع  بجاو  تفرعم  بسک 

لاس تسیب  تفرعم  بسک  يارب  دیاب  همه  ایآ  هک  دوش  نهذ  رد  مهوت  نیا  داجیا  ببس  تسا  نکمم  تفرعم  بسکرب  دیکات  همه  نیا 
رارق تفرعم  لها  هرمز  رد  زین  دوخ  ات  دننارذگب  تفرعم  لها  رضحم  رد  ار  دوخ  رمع  زا 
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نیسحلا دصق  یبارعأ  : » ص 196 ج 44 ، راونالا ، راحب  رد  كدنا  فالتخا  اب  زین  ص 198 ؛ ج 2 ، يزار ، ریسفت  تشون .  یپ  (( 1 - ) 1
یبرع امإ  ۀعبرأ : دحأ  نم  اهولأساف  ۀجاح  متلأس  اذإ  لوقی : كدج  تعمس  لاقو : ۀجاح  هلأسو  هیلع  ملـسف  امهنع ، هللا  یـضر  یلع  نب 

، مکتریـسو مکبأدـف  مرکلا  امأو  كدـجب ، تفرـشف  برعلا  امأف  .حـیبص  هجو  بحاص  وأ  نآرقلا ، لـماح  وأ  میرک ، یلوم  وأ  فیرش ،
یلإ اورظنت  نأ  متدرأ  اذإ  لوقی : ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تعمـس  ینإف  حـیبصلا  هجولا  اـمأو  لزن ، مکتویب  یفف  نآرقلا  اـمأو 

لک ۀـمیق  لوقی : ایلع  یبأ  تعمـس  نیـسحلا  لاقف  .ضرألا  یلع  اهبتکف  کتجاح ؟ ام  نیـسحلا : لاقف  نیـسحلاو ، نسحلا  یلإ  اورظناـف 
کلف ةدحاو  باوج  یف  تنـسحأ  نإ  لئاسم  ثالث  نع  کلأسأف  .ۀـفرعملا  ردـقب  فورعملا  لوقی : يدـج  تعمـسو  .هنـسحی  ام  ئرما 

ۀموتخم ةرـص  یلإ  لمح  دقو  يدـنع  ام  لک  کلف  ثالثلا  نع  تبجأ  نإو  يدـنع  ام  اثلث  کلف  نیتنثا  نع  تبجأ  نإو  يدـنع  ام  ثلث 
ۀکلهلا نم  دـبعلا  ةاجن  امف  لاق : .هللااب  نامیإلا  یبارعألا : لاق  لضفأ  لامعألا  يأ  لاقف : هللااب  الإ  ةوق  الو  لوح  الو  لس  لاقف : قارعلا  نم 

رقفف لاق : کلذ  هأطخأ  نإف  لاق : مرک  هعم  لامف  لاق : کلذ  هأطخأ  نإف  لاق : ملح  هعم  ملع  لاق : ءرملا  نیزی  امف  لاق : هللااب ، ۀـقثلا  لاـق :
«. هیلإ ةرصلاب  یمرو  نیسحلا  کحضف  هقرحتف  ءامسلا  نم  لزنت  ۀقعاصف  لاق : کلذ  هأطخأ  نإف  لاق : ربص  هعم 

! یلع ای  .دـباعلا  ةدابع  نم  لضفأ  ملاعلا  مون  یلع  ای  : » ص 367 ج 4 ، قودص ، خیش  هیقفلا ، هرـضحی  نم ال  : هنومن ناونع  هب  (( . 2 - ) 2
نع نامثع ، نب  ورمع  نع  دایز ، نب  لهـس  : » ص 41 ج 4 ، یفاک ، زین  دباعلا ؛» هیلـصی  ۀعکر  فلأ  نم  لضفأ  ملاعلا  امهیلـصی  نیتعکر 
نم هللا  یلإ  بحأ  بونذـلا  یف  قهرم  یخـس  باش  لاق : مالـسلا  هیلع  هللا  دـبع  یبأ  نع  ینئادـملا ، رفعج  یبأ  نع  بیعـش ، نب  دـمحم 

.تسا هدمآ  تفرعم  دروم  رد  لهج  لقع و  باتک  یفاک  لوا  دلج  رد  هک  یثیداحا  و  لیخب .» دباع  خیش 
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هب تفرعم  بسک  يارب  مدرم  همه  دوب  انب  رگا  هک  ارچ  دـناد ، یمن  مزـال  ار  يراـک  نینچ  دـیجم  نآرق  هک  تسا  نیا  خـساپ  دـنریگب ؟
نآرق ضوع ، رد  .دـش  یم  لتخم  ملاع  رد  یگدـنز  ماظن  دـننارذگب ، هار  نیا  رد  ار  دوخ  رمع  زا  یمین  دـنروایب و  يور  یملع  زکارم 

: دنزادرپب نید  رد  هّقفت  هب  دنیآرب و  راک  نیا  ددص  رد  يا  هدع  يا  هقطنم  ای  هلیبق  ره  زا  دناد  یم  مزال  دیجم 

ْمُهَّلََعل ْمِْهَیلِإ  اوُعَجَر  ا�ذِإ  ْمُهَمْوَق  اوُرِذـُْنِیل  ِنیِّدـلا َو  ِیف  اوُهَّقَفَتَِیل  ٌهَِفئا�ط  ْمُْهنِم  ٍهَقِْرف  ِّلُک  ْنِم  َرَفَن  ْوَلَف �ال  ًهَّفاَـک  اوُرِْفنَِیل  َنُونِمْؤُْملا  َناـ�ک  ـا�م  «َو 
(1) َنوُرَذْحَی .» 

ار ناشیا  دادعت  هک  تسا  هتفر  نخـس  یلک  تروص  هب  ناشیا  هیقب  زا  هدمآ (2) و  رفن  مان 26  اهنت  یهلا ، ءایبنا  همه  ناـیم  زا  نآرق ، رد 
نآرق رد  ار  نانآ  زا  یفراعم  هدرک و  دای  نآرق  رد  ملاـع  راـگدرورپ  ار ، تفرعم  لـها  زا  هعومجم  نیا  .دـنا  هتـسناد  ربماـیپ  رازه   124

یـشخب .مییامن  تکرح  ریـسم  نآ  رد  مینک و  ادـیپ  ار  یگدـنز  حیحـص  هار  میناوتب  اه  نآ  زا  هدافتـسا  اب  ام  ات  تسا  هدرک  لـقن  میرک 
هدروآ نآرق  دوخ  رد  میقتـسم  روط  هب  زین  ار  فراعم  زا  يداـیز  رایـسب  رادـقم  هدرک و  یفرعم  تیب  لـها  یلک  ناونع  رد  زین  ار  رگید 

.تسا

ياه هتخومآ  دننک و  فراعم  نیا  لیـصحت  فرـص  ار  شیوخ  رمع  دیاب  دنراد  تفرعم  مهف  يارب  یفاک  قوش  قوذ و  هک  نانآ  لاح ،
.دنریگ رارق  ترخآ  ایند و  تمالس  هب  ندیسر  دشر و  ریسم  رد  زین  نانآ  ات  دنهد  رارق  مدرم  رایتخا  رد  ار  دوخ 

نیا هن  دنزادرپب ، قیاقح  رـشن  غیلبت و  هب  دنریگ و  رارق  هعماج  نطب  رد  مدرم و  نایم  رد  تفرعم  بسک  زا  سپ  دـنراد  هفیظو  هدـع  نیا 
رـشن رد  دـننک و  یم  ناهنپ  مدرم  زا  ار  دوخ  هک  یناملاع  ور ، نیا  زا  .دـننک  ناهنپ  مدرم  زا  ار  دوخ  دـننک و  راـیتخا  تولخ  هشوگ  هک 

رد دـساف  ياه  گنهرف  عویـش  یهارمگ و  رد  دـنناسر ، یمن  مدرم  هب  ار  شیوخ  شناد  ملق  نابز و  اـب  دنـشوک و  یمن  یهلا  فراـعم 
شیوخ ملع  هب  هک  اج  نآ  زا  دنا و  میهس  مدرم  نایم 

ص:336

.122 هبوت ، (( . 1 - ) 1
، قاحـسا لیعامـسا ، ، یـسیع یـسوم ، ، میهاربا حون ، لیباه ، مدآ ، مرکا ، ربمایپ  هدـمآ : نآرق  رد  اه  نآ  یماسا  هک  یناربمایپ  (( . 2 - ) 2

يذ بیعـش ، حـلاص ، دوه ، دوواد ، نامیلـس ، ، نوراـه ، سنوی بویا ، سیردا ، ساـیلا ، ییحی ، ریزع ، ، اـیرکز طوـل ، فـسوی ، بوـقعی ،
نوعمـش لایناد ، قوقیح ، ایمرإ ، خراـت ، نون ، نب  عشوی  رـضخ و  لیئومـشا و  ثیـش ، لـثم  زین  یـضعب  یماـسا  ...و .  طابـسا ، لـفکلا ،

.دوش یم  هدافتسا  ثیداحا  زا  و ...  رادیق ، خونخا ، سیجرجو ،
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.دننک (1) یم  تیاکش  ادخ  هب  اه  نآ  ندب  يوب  زا  نایخزود  دنا و  خزود  لها  تمایق  رد  مرکا  ربمایپ  هدومرف  هب  دننک  یمن  لمع 

هدافتـسا شملع  زا  ات  دـندماین  شغارـس  هب  دنتـشاذگ و  اهنت  بیرغ و  ار  وا  مدرم  تشاد و  روضح  هعماـج  رد  یملاـع  نینچ  رگا  اـما 
شوگ هک  اجنآ  زا  مدرم  زا  هورگ  نیا  .دـنا  باذـع  هب  موکحم  تمایق  هاگداد  رد  تسا و  ناشدوخ  شود  رب  ناش  ینادان  هانگ  دـننک ،

ملاع هک  ییاج  رد  اریز  دنتسه ؛ خزود  لها  دنا  هدرکن  لمع  نآ  هب  هتسنادن و  ار  دوخ  فیاظو  هجیتن  رد  دنا و  هتشاذگ  لطعم  ار  دوخ 
تفرعم بسک  هب  دـنربب و  هرهب  شوـگ  تمعن  زا  دـنا  فـظوم  مدرم   (2) دـهد ، رارق  نارگید  راـیتخا  رد  ار  شیوخ  ملع  تسا  هداـمآ 

.دنزادرپب

مهم نیا  هب  يا  هدـع  تسا  یفاـک  هکلب  دـنزادرپب ، ملع  لیـصحت  هب  دوخ  تسین  مزـال  مدرم  همه  هک  دوش  یم  مولعم  میتـفگ  هچنآ  زا 
: دهد یم  روتسد  مدرم  هب  هراب  نیا  رد  دنوادخ  .دننک  هدافتسا  ناشیا  ملع  زا  مدرم  دننک و  مادقا 

(3) َنوُمَْلعَت .»  ُْمْتنُک �ال  ْنِإ  ِرْکِّذلا  َلْهَأ  اُولَئْسَف  »

.دیسرپب عالطا  شناد و  لها  زا  دیناد ، یمن  ار ] تقیقح   ] رگا

ناگدنب هب  نداد  شاداپ  رایعم  زین ، تمایق  زور  رد  .دـنوش  اناد  دوخ  دـح  رد  ات  دنـسرپب  نایاناد  زا  دـنناد  یمن  هک  ار  هچنآ  دـیاب  مدرم 
.دنا ناشیا  زا  دعب  هلحرم  رد  لمع  اب  نیملعتم  دـنراد و  ار  شاداپ  نیرتشیب  لمع  اب  ناملاع  نایم ، نیا  رد  .تساه (4)  نآ  لمع  ملع و 
لها دیدرت  یب  مدرم  هیقب  هتـسد ، راهچ  نیا  زا  ریغ  دـنراد و  رارق  مراهچ  هبتر  رد  ناملاع  همئا و  ءایبنا و  زا  دـعب  نیملعتم  تقیقح ، رد 

.دنا (5) خزود 

؟  تسا مادک  یفنم  شوگ 

رادـنپ فالخ  رب  لخب  .دزرو  یم  لخب  قیاقح  لیـصحت  تبثم و  هار  رد  نآ  زا  هدافتـسا  رد  شبحاـص  هک  تسا  یـشوگ  یفنم  شوگ 
زا هدافتسا  رد  لخب  اه  نآ  زا  یکی  هک  دراد  یماسقا  هکلب  تسین ، یلام  لئاسم  رد  اهنت  مدرم  مومع 

ص:337

نع ۀنیذأ ، نب  رمع  نع  یـسیع ، نب  دامح  نع  یـسیع ، نب  دمحم  نب  دمحأ  نع  ییحی ، نب  دـمحم  : » ص 44 ج 1 ، یفاک ، (( . 1 - ) 1
هنأ هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نع  ثدـحی  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  تعمـس  لاق : یلالهلا  سیق  نب  میلـس  نع  شایع ، یبأ  نب  نابأ 
حیر نم  نوذأتیل  رانلا  لهأ  نإو  کلاه ، اذهف  هملعل  كرات  ملاعو  جان  اذهف  هملعب  ذخآ  ملاع  لجر  نالجر : ءاملعلا  هل : مالک  یف  لاق 

ۀنجلا هللا  هلخدأف  هللا  عاطأف  هنم  لبقو  هل  باجتـساف  هللا  یلإ  ادبع  اعد  لجر  ةرـسحو  ۀـمادن  رانلا  لهأ  دـشأ  نإو  هملعل ، كراتلا  ملاعلا 
نع عیزب ، نب  لیعامسإ  نب  دمحم  نع  یـسیع ، نب  دمحم  نب  دمحأ  : » ج 1 ص 41 یفاک ، رد  زین  هملع ؛» هکرتب  رانلا  یعادـلا  لخدأو 
یلع ذـخأی  مل  هللا  نإ  مالـسلا  هیلع  یلع  باتک  یف  تأرق  لاق : مالـسلا  هیلع  هللا  دـبع  یبأ  نع  دـیز ، نب  ۀـحلط  نع  مزاـح ، نب  روصنم 

ج 1 ص یفاک ، رد  زین  لهجلا ؛» لبق  ناک  ملعلا  نأل  لاهجلل ، ملعلا  لذـبب  ادـهع  ءاـملعلا  یلع  ذـخأ  یتح  ملعلا  بلطب  ادـهع  لاـهجلا 
لجر ءاج  لاـق : هیبأ  نع  دـیربلا ، نب  مشاـه  نب  یلع  نع  يرقنملا ، نع  دـمحم ، نب  مساـقلا  نع  هیبأ ، نع  میهاربإ ، نب  یلع  : » 45-44
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یف بوتکم  مالسلا : هیلع  نیسحلا  نب  یلع  لاقف  اهلثم  نع  لأسیل  داع  مث  باجأف  لئاسم  نع  هلأسف  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  یلإ 
الإ هللا  نم  ددزی  ملو  ارفک  الإ  هبحاص  ددزی  مل  هب  لمعی  مل  اذإ  ملعلا  نإف  متملع ، امب  اولمعت  املو  نوملعت  ام ال  ملع  اوبلطت  لـیجنإلا ال 

، حادقلا نومیم  نب  هللا  دبع  نع  يرعشألا ، دمحم  نب  رفعج  نع  دایز ، نب  لهـس  نع  دمحم ، نب  یلع  : » ج 1 ص 48 یفاک ، زین  ادعب ؛»
؟ ملعلا ام  هللا  لوسر  ای  لاقف : هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلإ  لجر  ءاج  لاق : مالسلا  مهیلع  هئابآ  نع  مالسلا  هیلع  هللا  دبع  یبأ  نع 
: لاق هللا ؟ لوسر  ای  هم  مث  لاق : هب ، لمعلا  لاق : هم ؟ مث  لاق : ظفحلا ، لاق : هم ؟ مث  لاق : عامتـسالا ، لاـق : هم ؟ مث  لاـق : تاـصنالا ، لاـق :

«. هرشن
رفعج یبأ  نع  نمحرلا  دـبع  نب  سنوـی  نع  دـیبع ، نب  یـسیع  نب  دـمحم  نع  میهاربإ ، نـب  یلع  : » ص 40 ج 1 ، یفاـک ، (( . 2 - ) 2

نإو لوقی  امب  اوذخأی  نأ  مهعـسیو  .مهمامإ  اوفرعیو  اوهقفتیو  اولأسی  یتح  سانلا  عسی  ال  لاق : مالـسلا  هیلع  هللا  دبع  یبأ  نع  لوحألا ،
فأ هلآو : هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق : مالسلا  هیلع  هللا  دبع  یبأ  نع  هرکذ ، نمع  سنوی ، نع  یـسیع ، نب  دمحم  « - ؛» ۀیقت ناک 
دبع نع  ریمع ، یبأ  نبا  نع  هیبأ ، نع  میهاربإ ، نب  یلع  « - ؛» هنید نع  لأسیو  هدـهاعتیف  هنید  رمأل  ۀـعمج  لک  یف  هسفن  غرفی  لجرل ال 

يدابع نیب  ملعلا  رکاذت  لوقی : لجو  زع  هللا  نإ  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق : مالـسلا  هیلع  هللا  دبع  یبأ  نع  نانـس ، نب  هللا 
نب داـمح  نع  یـسیع ، نب  دـمحم  نب  دـمحأ  نع  ییحی ، نب  دـمحم  « - ؛» يرمأ یلإ  هیف  اوهتنا  مه  اذإ  ۀـتیملا  بولقلا  هیلع  ییحت  اـمم 
امنإ هلأس : ئش  یف  نیعأ  نب  نارمحل  مالسلا  هیلع  هللا  دبع  وبأ  لاق  اولاق : یلجعلا  دیربو  ملسم  نب  دمحمو  ةرارز  نع  زیرح  نع  یسیع ،

هللا دبع  یبأ  نع  حادقلا ، نومیم  نب  هللا  دبع  نع  يرعـشألا ، دمحم  نب  رفعج  نع  دایز ، نب  لهـس  « - ؛» نولأسی مهنأل ال  سانلا  کلهی 
«. ۀلأسملا هحاتفمو  لفق  هیلع  ملعلا  اذه  نإ  لاق : لاق : مالسلا  هیلع 

ُْمْتنُک �ال ْنِإ  ِرْکِّذلا  َلْهَأ  اُولَئْسَف  ْمِْهَیلِإ  یِحُون  ًالا�جِر  ّالِإ 
�

َِکْلبَق  ْنِم  ا�ْنلَسْرَأ  ا�م  َو  : » 7 ءایبنا ، رد  كدنا  فالتخا  اب  و  43 ؛ لحن ، (( . 3 - ) 3
 « . َنوُمَْلعَت

نب مساقلا  نع  هیبأ ، نع  میهاربإ ، نب  یلع  : » ص 45-44 ج 1 ، یفاک ، دوش - : یم  هراشا  ثیداـحا  نیا  هب  هنومن  ناونع  هب  (( . 4 - ) 4
لئاسم نع  هلأسف  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  یلإ  لجر  ءاج  لاـق : هیبأ  نع  دـیربلا ، نب  مشاـه  نب  یلع  نع  يرقنملا ، نع  دـمحم ،

امب اولمعت  املو  نوملعت  ام ال  ملع  اوبلطت  لیجنإلا ال  یف  بوتکم  مالسلا : هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  لاقف  اهلثم  نع  لأسیل  داع  مث  باجأف 
نب دمحم  نب  دمحأ  نع  ییحی ، نب  دمحم  « - » ادـعب الإ  هللا  نم  ددزی  ملو  ارفک  الإ  هبحاص  ددزی  مل  هب  لمعی  مل  اذإ  ملعلا  نإف  متملع ،
هلعف ناک  نم  لاق : یجانلا ؟ فرعی  مب  هل : تلق  لاق : مالسلا  هیلع  هللا  دبع  یبأ  نع  رمع ، نب  لضفملا  نع  نانس ، نب  دمحم  نع  یسیع ،
هعفر هیبأ ، نع  دلاخ ، نب  دمحم  نب  دـمحأ  «. - » عدوتـسم کلذ  امنإف  اقفاوم  هلوقل  هلعف  نکی  مل  نمو  ةداهـشلا  هل  تبثأف  اقفاوم  هلوقل 

نإ نودتهت ، مکلعل  متملع  امب  اولمعاف  متملع  اذإ  سانلا ! اهیأ  ربنملا : یلع  هب  بطخ  هل  مالک  یف  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  لاق  لاق :
ملاعلا اذه  یلع  مودأ  ةرسحلاو  مظعأ ، هیلع  ۀجحلا  نأ  تیأر  دق  لب  هلهج ، نع  قیفتـسی  يذلا ال  رئاحلا  لهاجلاک  هریغب  لماعلا  ملاعلا 

«. رئاب رئاح  امهالکو  هلهج ، یف  ریحتملا  لهاجلا  اذه  یلع  اهنم  هملع ، نم  خلسنملا 
عم نولیمی  قعان  لک  عابتأ  عاعر  جـمهو  ةاجن ، لیبس  یلع  ملعتمو  ینابر  ملاعف  ۀـثالث : سانلا  : » تمکح 147 هغالبلا ، جهن  (( . 5 - ) 5

، دمحم نب  هللا  دبع  نع  ییحی ، نب  دمحم  : » ص 34 ج 1 ، یفاک ، زین  قیثو ؛» نکر  یلإ  اوأجلی  ملو  ملعلا ، رونب  اوئیضتسی  مل  حیر ، لک 
دغا مالـسلا : هیلع  هللا  دـبع  وبأ  یل  لاق  لاق : یلامثلا  ةزمح  یبأ  نع  ملـسم ، نب  دـمحم  نع  نیزر ، نب  ءالعلا  نع  مکحلا ، نب  یلع  نع 

نب دـمحم  نع  میهاربإ ، نب  یلع  : » ص 34 ج 1 ، یفاک ، زین  مهـضغبب ؛» کلهتف  اعبار  نکت  الو  ملعلا ، لهأ  بحأ  وأ  اـملعتم  وأ  اـملاع 
، ءاثغو ملعتمو  ملاع  فانصأ : ۀثالث  یلع  سانلا  اودغی  لوقی  هتعمس  لاق : مالسلا  هیلع  هللا  دبع  یبأ  نع  لیمج ، نع  سنوی ، نع  یسیع ،

«. ءاثغ سانلا  رئاسو  نوملعتملا  انتعیشو  ءاملعلا  نحنف 
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: میناوخ یم  فاقحا  هکرابم  هروس  رد  هراب  نیمه  رد  .تسا  شوگ 

ْنِم ْمُُهتَِدْئفَأ  ْمُهُرا�ْصبَأ َو �ال  ْمُهُعْمَـس َو �ال  ْمُْهنَع  �ینْغَأ  ا�مَف  ًهَدـِْئفَأ  ًارا�ْصبَأ َو  ًاعْمَـس َو  ْمَُهل  ا�ْنلَعَج  ِهِیف َو  ّنَّکَم 
�
ْمُکا ْنِإ  ا�مِیف  ّنَّکَم 

�
ْمُها ْدََـقل  «َو 

(1) َنُؤِزْهَتْسَی .»  ِِهب  اُونا�ک  ا�م  ْمِِهب  َقا�ح  ّللا َو 
�

ِه ِتا�یِآب  َنوُدَحْجَی  اُونا�ک  ْذِإ  ْیَش ٍء 

نانآ يارب  و  میا ، هدادـن  ییورین  تردـق و  نانچ  روما  نآ  رد  ار  امـش  هک  میدوب  هداد  نکمت  تردـق و  يروما  رد  ناـنآ  هب  اـم  اـنامه 
اب  ] هراوـمه اریز  درکن ؛ فرطرب  ناـنآ  زا  ار  باذـع  زا  يزیچ  ناـشلد  مشچ و  شوـگ و  یلو  میدوـب ، هداد  رارق  لد  مشچ و  شوـگ و 

هطاحا ار  نانآ  دندرک ، یم  هرخسم  ار  نآ  هراومه  هک  یباذع  ماجنارـس  و  دندرک ، یم  راکنا  ار  ام  تایآ  صیخـشت ] رازبا  نآ  نتـشاد 
.درک

هفیرش هیآ  نیا  زا  ییاه  تشادرب 

اهرازبا گرزب و  ندمت  بحاص  دندرک  یم  یگدنز  نیمز  يور  رب  ام  زا  شیپ  هک  یناسک  دیآ  یم  تسد  هب  هفیرـش  هیآ  زا  هک  نانچ 
رد هچ  ره  مینک  نامگ  هک  تسین  نینچ  رگید ، ترابع  هب  .تسا  هدشن  لقتنم  ام  هب  ورین  ناوت و  نآ  هک  دـنا  هدوب  یتفگـش  تاناکما  و 

ناتـساب هک  مدـناوخ  یملع  تـالاقم  یخرب  رد  .میوش  یم  هجاوم  ندـمت  یب  یـشحو و  ییاـه  ناـسنا  اـب  میورب  بقع  هب  رـشب  خـیرات 
.دنا هدوب  نامسآ  هب  ییاهرازبا  باترپ  يوّکس  ياراد  یتح  هک  دنا  هدرک  فشک  نیمز  رد  ار  ییاه  ندمت  ناسانش 

تاـناکما و دـیامرف  یم  تحارـص  هب  هک  تسا  بلطم  نیا  رب  راـگدرورپ  تداهـش  رت ، مهم  تایفـشک  تادـهاشم و  نـیا  هـمه  زا  اـما 
.تسا هدیسرن  ام  هب  هتشذگ  ماوقا  ياه  ییاناوت 

: تسا بلق  مشچ و  شوگ و  تمعن  زا  يدنم  هرهب  تسا  كرتشم  نانآ  ام و  نایم  هک  يا  هتکن  لاح ، نیا  اب 

«. ْیَش ٍء ْنِم  ْمُُهتَِدْئفَأ  ْمُهُرا�ْصبَأ َو �ال  ْمُهُعْمَس َو �ال  ْمُْهنَع  �ینْغَأ  ا�مَف  ًهَِدْئفَأ  ًارا�ْصبَأ َو  ًاعْمَس َو  ْمَُهل  ا�ْنلَعَج  «َو 

مداد مشچ  دنمهفب و  ات  مداد  شوگ  ناگتشذگ  همه  هب  دیامرف : یم  دنوادخ 

ص:338

.26 فاقحا ، (( . 1 - ) 1
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ایند نیا  رد  دنتـسناوت  ات  دنتفرگن و  هلـصاف  ترخآ  ایند و  باذـع  زا  دوخ  كرد  يورین  مشچ و  شوگ و  اب  اه  نآ  اما  دـنوش ، ملاع  ات 
: دننک یگدنز  تاناویح  دننام  دنداد  حیجرت  دندوشگ و  دوخ  يور  هب  ار  خزود  برد  ایند  نآ  رد  یتخبدب و  برد 

(1) ْمَُهل .»  ًيْوثَم  ّنلا 
�
ُرا ُما�ْعنَْألا َو  ُلُکَْأت  ا�مَک  َنُولُکْأَی  َنوُعَّتَمَتَی َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  «َو 

نایاپراچ هک  هنوگ  نامه  دنروخ ، یم  دنیایند و  رذگدوز ] ياه  تذل  الاک و   ] زا يریگ  هرهب  مرگرس  هراومه  نارفاک  هک  یلاح  رد  و 
.تسا شتآ  ناشهاگیاج  دنروخ و  یم 

: دندناوخ یم  وگغورد  ار  نانآ  دنتفریذپ و  یمن  ار  شیوخ  ناربمایپ  نانخس  نانآ  دیامرف : یم  هیآ  همادا  رد  دنوادخ 

 «. َنُؤِزْهَتْسَی ِِهب  اُونا�ک  ا�م  ْمِِهب  َقا�ح  ّللا َو 
�

ِه ِتا�یِآب  َنوُدَحْجَی  اُونا�ک  ْذِإ  »

دـندیدنخ و یم  دـیوش ، یمراـچد  یهلا  باذـع  هب  یگدـنز  شور  نیا  اـب  هک  دـندناسرت  یم  اـنعم  نیا  زا  ار  ناـنآ  ناربماـیپ  یتـقو  و 
.درب نایم  زا  ار  ناشمیظع  ندمت  تفرگ و  ارف  ار  نانآ  ریگارف  یباذع  تبقاع  یلو  دنتفرگ ، یم  هرخس  هب  ار  ناربمایپ 

ببـس ناشلهج  دـنا و  هتفر  اـطخ  هب  بلف  مشچ و  شوگ و  تمعن  زا  هدافتـسا  رد  زین  نیـشیپ  ياـه  تما  هک  تسا  مولعم  ناـیب ، نیا  اـب 
ندراذگن لطعم  هک  تسا  نیا  .دنسرب  يراگتسر  هب  دنوش و  تفرعم  لها  ملاع و  دنتسناوت  یم  هک  یلاح  رد  تسا ، هدش  ناش  يدوبان 

دوشگ و یفرح  ینخـس و  ره  رب  ار  نآ  هک  نیا  هن  درک  هدافتـسا  دـیاب  ندـش  اـناد  يارب  شوگ  زا  .تسا  مهم  هادـنا  نیا  شوگ  تمعن 
.تشاذگ (2) شلطعم 

تمایق رد  ناسنا  زا  مشچ  شوگ و  تیاکش 

: تسا هدمآ  تلصف  هروس  رد 

َنُولَمْعَی اُونا�ک  ا�ِمب  ْمُهُدُولُج  ْمُهُرا�ْصبَأ َو  ْمُهُعْمَس َو  ْمِْهیَلَع  َدِهَش  ا�هُؤا�ج  ا�م  ا�ذِإ  ّتَح 
ی� »

ص:339

نوعتمتی اورفک  نیذـلاو  راـهنألا  اـهتحت  نم  يرجت  تاـنج  تاـحلاصلا  اولمعو  اونمآ  نیذـلا  لخدـی  هللا  نإ  : » 12 دـمحم ، (( . 1 - ) 1
«. مهل يوثم  رانلاو  ماعنألا  لکأت  امک  نولکأیو 

داب زا  ار  دوخ  ینعی  مکراجشأب ؛» لعفی  ام  مکنادبأب  لعفی  هنإف  عیبرلا  درب  اومنتغا  : » دومرف ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد  (( . 2 - ) 2
درب اوبنتجاو   » اما .دنک  یم  هدنز  مه  ار  امش  دنک و  یم  ناتخرد  نیمز و  اب  هک  دنک  یم  ار  يراک  امـش  اب  راهب  داب  اریز  دیناشوپن ، راهب 
یتقو نیققحم  .دزیر  یم  ار  ناتراب  گرب و  مامت  هک  دـینک  يرود  نازخ  داب  زا  مکراجـشأب ؛» لعفی  ام  مکنادـبأب  لعفی  هنإـف  فیرخلا 
دجاو ناملاع  همئا و  ءایبنا و  نابز  زا  هک  تسا  یقیاـقح  میـسن  راـهب  داـب  زا  ربماـیپ  روظنم  دـنیوگ  یم  دـننک  یم  ینعم  ار  تیاور  نیا 
راحب رد  تیاور  نیا  داتـسا ) ینارنخـس  زا  یـشخب   ) .دـنک یم  رادـیب  ار  ناسنا  هتفخ  ياهدادعتـسا  مامت  هک  دزو  یم  شوگ  هب  طیارش 

مالـسلا هیلع  یلع  زا  تمکح 128  هغـالبلا ، جـهن  رد  نومـضم  نیمه  اـب  رگید  یتـیاور  زین  تسا ؛ دوجوم  ص 271  ج 59 ، راونـألا ،
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«. قروی هرخآو  قرحی  هلوأ  .راجشألا  یف  هلعفک  نادبألا  یف  لعفی  هنإف  هرخآ  یف  هوقلتو  هلوأ ، یف  دربلا  اوقوت  : » هدمآ
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هب نانآ  یتقو  (1) نوعجرت .» هیلإو  ةرم  لوأ  مکقلخ  وهو  ءیـش  لک  قطنأ  يذـلا  هللا  انقطنأ  اولاق  انیلع  متدهـش  مل  مهدولجل  اولاـقو  * 
یم ناشتـسوپ  هب  نانآ  .دـنهد و  یم  یهاوگ  دـنداد ، یم  ماجنا  هراومه  هک  یلاـمعا  هب  ناشتـسوپ  مشچ و  شوگ و  دنـسر ، یم  شتآ 
امـش وا  و  تخاس ، ایوگ  ار  ام  دروآ ، نخـس  هب  ار  يدوجوم  ره  هک  ییادخ  نامه  دنیوگ : یم  دیداد ؟ یهاوگ  ام  دض  رب  ارچ  دنیوگ :

.دیوش یم  هدنادرگزاب  وا  يوس  هب  دیرفآ و  راب  نیتسخن  ار 

دنهد یم  تداهش  اه  نآ  هیلع  نانآ  تسوپ  مشچ و  شوگ و  دننک ، یم  تمایق  دراو  ار  ناراکهانگ  یتقو  هفیرش ، هیآ  نیا  حیرـصت  هب 
جرخ یفارحنا  ياهریـسم  رد  ار  ام  دنک ، هنیزه  لامک  دشر و  هار  رد  ار  ام  هک  نیا  ياج  هب  شیوخ  رمع  نارود  رد  درف  نیا  ایادخ  هک 

.درک

مشچ و شوگ و  هک  دـنک  یگدـنز  هنوگ  نآ  ناسنا  دـیاب  ارچ  هک  تسا  نیا  دـسر  یم  نهذ  هب  لاقم  نیا  ياهتنا  رد  هک  یلاوس  لاح ،
؟ دنناشکب خزود  هب  رخآرس  دننک و  اوسر  ار  وا  تمایق  رد  شبلق 

ص:340

ْمُهُرا�ْصبَأ َو ْمُهُعْمَس َو  ْمِْهیَلَع  َدِهَش  ا�هُؤا�ج  ا�م  ا�ذِإ  ّتَح 
ی� َنوُعَزُوی *  ْمُهَف  ّنلا 

�
ِرا َیلِإ  ّللا 

�
ِه ُءا�دْعَأ  ُرَـشُْحی  َمْوَی  َو  : » 21-19 تلصف ، (( . 1 - ) 1

ِْهَیلِإ ٍهَّرَم َو  َلَّوَأ  ْمُکَقَلَخ  َوُه  ْیَش ٍء َو  َّلُک  َقَْطنَأ  يِذَّلا  ّللا 
�

ُه اَنَقَْطنَأ  اُولا�ق  ا�ْنیَلَع  ُْمتْدِهَـش  َِمل  ْمِهِدُولُِجل  اُولا�ق  َو  َنُولَمْعَی *  اُونا�ک  ا�ِمب  ْمُهُدُولُج 
 « . َنوُعَجُْرت
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ص:341
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یسانشادخ راثآ  عبانم و  ،و  تفرعم تدابع و  هرابرد  - 20

هراشا
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نعلو نیرهاطلا ، هلآو  دّمحم  یلع  ّلصو  نیلسرملاو  ءایبنألا  عیمج  یلع  هللا  یّلـصو  نیملاعلا  بر  دمحلا هللا  .میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
.نیعمجا مهئادعا  یلع 

یگدنز نآ  هب  نتفای  تسد  هک  تسا  یمهم  رایسب  تاعوضوم  زا  تقیقح  لیصحت  تفرعم و  بسک  هک  تشذگ  شیپ  ياهراتفگ  رد 
هیلع هللا  یلـص  مالـسا ، یمارگ  لوسر  .دهد  یم  تهج  یکین  ریخ و  هار  رد  ار  وا  نطاب  رهاظ و  تاکرح  همه  هدرک و  مظنم  ار  یمدآ 

: دنیامرف یم  یتیاور  رد  هلآو ،

(1) نایغطلا .» یف  يدامتیف  ایندلا  بلاط  امأو  نمحرلا ، یضر  دادزیف  ملعلا  بلاط  امأف  .ایند  بلاطو  ملع ، بلاط  ناعبشی : ناموهنم ال  »

ریـس نآ  بسک  زا  هدیـشچ  ار  تفرعم  تذل  هک  یـسک  .ایند  بلاطو  ملع  بلاط  دنوش : یمن  ریـس  زگره  هک  دنتـسه  هنـسرگ  ود  ینعی 
هک توافت  نیا  اب  .دـنک  یمن  یهاتوک  نآ  زا  عتمت  رد  هدیـشچ  ار  ایند  تذـل  هک  یـسک  تسا و  نآ  یپ  رد  رمع  رخآ  اـت  دوش و  یمن 

.دروخ یم  هطوغ  شیوخ  نایغط  رد  ایند  بلاط  دیازفا (2) و  یم  شیوخ  زا  ادخ  يدونشخ  رب  هراومه  ملع  بلاط 

تسین هدیدنسپ  تورث  مادک 

يا هدع  دوش  یم  هدراذگ  یمهم  قرف  نینچ  تورث  ملع و  نایم  یتقو 

ص:347

نب دـمحأ  سابعلا  وبأ  انثدـح  لاق : یباـعجلا  رمع  نب  دـمحم  رکب  وبأ  ینربخأ  : » ص 29 دـیفم ، خیـش  یلاـمألا ، تشون .  یپ  (( 1 - ) 1
نع هیبأ ، نع  دمحم ، نب  رفعج  نب  دمحم  انثدح  لاق : یعشاجملا  ورمع  نب  نوراه  یسوم  وبأ  انثدح  لاق : ینادمهلا  دیعـس  نب  دمحم 

ملعلا بلاط  نإو  تاومالا ، نیب  یحلاک  لاهجلا  نیب  ملاعلا  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق : هدـج  نع ] مالـسلا ، مهیلع  هئابآ  ]
نإو لجوزع ، هللا  نیبو  مکنیب  ببـسلا  هنإف  ملعلا  اوبلطاف  هماعنأو ، ربلا  عابـسو  ضرالا  ماوهو  رحبلا  ناتیح  یتح  ئـش  لـک  هل  رفغتـسیل 

: امهبلاط عبشی  ناموهنم ال  هلآو :) هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر  ص 2071 : ج 3 ، ۀمکحلا ، نازیم  ملسم - .» لک  یلع  ۀضیرف  ملعلا  بلط 
هیلع  ) یلع ماـمإلا  .لاـم -  موهنمو  ملع  موـهنم  ناعبـشی  ـال  ناـموهنم  مالـسلا :) هیلع   ) قداـصلا ماـمإلا  .ایندـلا -  بلاـطو  ملعلا  بلاـط 

يذـلا ال مهعبـشأو  ملعلا ، بلاط  سانلا  عوجأ  هلآو :) هیلع  هللا  یلـص   ) هنع .ایند -  بلاطو  ملع ، بلاط  ناعبـشی : ناموهنم ال  مالـسلا :)
.هب عبشتی  الو  ملعلا  نم  عبشی  نم ال  ملاعلا  مالسلا :) هیلع   ) یلع مامإلا  .هیغتبی - 

«. ادیهش تام  لاحلا  اذه  یف  وهو  ملعلا  بلاطل  توملا  ءاج  اذا  : » دیامرف یم  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  ادخ ، لوسر  (( . 2 - ) 2
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بسک ددص  رد  ناسنا  یهاگ  اریز  تسین ، حیحص  رادنپ  نیا  هک  یلاح  رد  .تسا  دنـسپان  هراومه  تورث  نید  رظن  زا  هک  دنرادنپ  یم 
یم شالت  ایند  هب  ندیـسر  يارب  هاگ  و  دراد ، ار  يریخ  راک  ماجنا  دـصق  ای  تسا  شیوخ  هداوناـخ  دوخ و  ياـهزاین  نیماـت  يارب  لاـم 

هتـشاد مه  ار  ایند  همه  رگا  مود  هورگ  و  دنا ، یـضار  ایند  زا  شیوخ  هرهب  هب  دننارذگ و  یم  راگزور  تعانق  هب  تسخن ، هورگ  .دـنک 
یم رب  نایغط  هب  رـس  دـنرادنپ  یم  ینغتـسم  ار  دوخ  نوچ  دـننارذگ و  یم  راگزور  يزودـنارز  لـخب و  هب  دـنوش و  یمن  ریـس  دنـشاب 

: میرک نآرق  هدومرف  هب  هک  ارچ  دنراد ؛

(1) �ینْغَتْسا . »  ُهآَر  ْنَأ  �یغْطََیل .  َنا�ْسنِْإلا  َّنِإ  »

.درادنپ یم  زاین  یب  ار  دوخ  هک  نیا  يارب  .دنک  یم  یشکرس  ناسنا  ًاملسم 

ایند گنت  مشچ   » هک نانآ  زا  مود  هورگ  و  تسادـخ ،» ياپ  اچ  ناشاهرپچ  ياپ  ناـمگ  یب   » رعاـش لوق  هب  هک  دـنا  ناـنآ  زا  لوا  هورگ 
.دنک (2) رپ  دیاب  روگ » كاخ   » اهنت ار  ناشتسود »

هک دوش  یسرتانادخ  ادخ و  یشومارف  ببـس  هک  تسا  نآ  هدش  شهوکن  ام  نید  میلاعت  رد  هک  ییایند  دوش  یم  مولعم  بیترت ، نیدب 
: میناوخ یم  نآرق  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .تسا و  تلفغ  لهج و  هبلغ  نآ  أشنم 

(3) ُءا�مَلُْعلا . » ِهِدا�بِع  ْنِم  ّللا 
�

َه یَشْخَی  ا�مَّنِإ  »

زدنسرت یم  وا  زا  نادنمشناد  طقف  ادخ  ناگدنب  زا 

یناشاک ضیف  موحرم  زا  ینخس 

لیـصفت هب  هیآ  نیا  هب  هجوت  اب  تفرعم  هرابرد  نیقیلا  ملع  شزرارپ  باتک  زا  تسخن  دـلجم  رد  یناشاک  ضیف  موحرم  كرابم  دوجو 
.دراد ناشیا  يالاو  تفرعم  زا  ناشن  تسا و  لمات  لباق  یندناوخ و  رایسب  هک  دنا  هتفگ  نخس 

رد ار  رگید  مهم  شخب  زاریـش و  رد  ار  دوخ  تالیـصحت  زا  یـشخب  ضیف  موحرم  هک  تفگ  دـیاب  گرزب  درم  نیا  یناگدـنز  هرابرد 
نایاپ هب  ناهفصا 

ص:348

6 و 7. قلع ، (( . 1 - ) 1
نآ تسا : يدعـس  تیب  نیا  زا  ساـبتقا  مود  هعطق  تسا و  بآ  ياـپ  يادـص  باـتک  رد  يرهپـس  بارهـس  زا  تسخن  هعطق  (( . 2 - ) 2

.روگ كاخ  ای  دنک  رپ  تعانق  ای  ار / تسودایند  گنت  مشچ  تفگ  روتس / زا  داتفیب  يرالاسراب  روغ / ياصقا  رد  هک  یتسدینش 
.28 رطاف ، (( . 3 - ) 3
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ساسا رب  دندیـسر ، ییالاو  ماـقم  هب  هشیدـنا  يزرودرخ و  لـقعت و  تفرعم و  رظن  زا  قح  ترـضح  قیفوت  هب  هک  نیا  زا  سپ  دـندرب و 
.دنتشگزاب ناشاک )  ) شیوخ دلوم  هب  ناشدوخ  راید  هب  املع  تشگزاب  هب  میرک  نآرق  هیصوت 

ار نآ  شاداپ  یـسک  هک  تسا  یهلا  تادابع  مظعا  زا  نارگید  هب  تفرعم  ملع و  لاقتنا  سیردـت و  تایاور ، نآرق و  میلاعت  ساـسا  رب 
: تساه ناسنا  رد  يونعم  تایح  داجیا  راک  نیا  دیجم  نآرق  هدومرف  هب  اریز  دنک ، هبساحم  دناوت  یمن 

(1) ْمُکِییُْحی . »  ا�ِمل  ْمُکا�عَد  ا�ذِإ  ِلوُسَّرِلل  ِّلل َو 
�

ِه اُوبیِجَتْسا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی  »

توعد دشخب ، یم  یعقاو ]  ] یگدنز يونعم و ] تایح   ] امـش هب  هک  یقیاقح  هب  ار  امـش  شربمایپ  ادـخ و  هک  یماگنه  نامیا ! لها  يا 
 . دینک تباجا  دننک  یم 

نمی هب  ار  مالسلا ، هیلع  نانمومریما ، هک  ینامز  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  مالـسا ، ربمایپ  هک  تسا  يردق  هب  مدرم  تیاده  توعد و  شزرا 
رب دیـشروخ  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  رتهب  ادخ  هاگـشیپ  رد  دوش  تیادـه  وت  تسد  هب  رفن  کی  رگا  دـندومرف : ناشیا  هب  دنداتـسرف  یم 

: دنک یم  بورغ  عولط و  نآ 

کلو تبرغو ، سمـشلا  هیلع  تعلط  امم  کل  ریخ  الجر  کیدی  یلع  هللا  يدهی  نال  هللا  میأو  هوعدت ، یتح  ادـحأ  نلتاقت  یلع ال  ای  »
(2) یلع .» ای  هؤالو 

مدرم تیادـه  روظنم  هب  ار  نارگید  هب  نآ  لاقتنا  تفرعم و  بسک  هار  رد  نتـشادرب  مدـق  شاداـپ  دـناوت  یم  یـسک  هچ  ناـیب ، نیا  اـب 
.دیزای تسد  نادب  ناشاک  رد  ضیف  موحرم  هک  دوب  یتکرح  نیتسخن  نیا  دنک ؟ هبساحم 

یلاخ مدرم  تالکـشم  راب  ریز  زا  هناش  مالـسا  رد  ًالوصا ، .دوب  مدرم  يونعم  يدام و  تالکـشم  لح  رد  تکراـشم  ناـشیا  مود  راـک 
یب دـنیبب و  ار  یکاـنمغ  هرهچ  مدآ  هک  نیا  سپ ، .تسا  فیلکت  تیلوئـسم و  دراد  دوجو  مالـسا  رد  هچنآ  درادـن و  یموـهفم  ندرک 

.درادن (3) ییاج  مالسا  رد  دنک  روبع  نآ  رانک  زا  توافت 

ص:349

.24 لافنا ، (( . 1 - ) 1
ریمأ لاق  لاق : مالـسلا  هیلع  هللا  دبع  یبأ  نع  ینوکـسلا ، نع  یلفونلا ، نع  هیبأ ، نع  یلع ، ص 361 « : ج 21 ، راونألا ، راحب  (( . 2 - ) 2

:...«. یل لاقو  نمیلا  یلإ  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ینثعب  مالسلا : هیلع  نینمؤملا 
«. هتیعر نع  لوئسم  مکلکو  عار  مکلک  : » دیامرف یم  مالسلا ، هیلع  نانمومریما ، هک  تسور  نیا  زا  دیاش  (( . 3 - ) 3
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و دوـب » داـسف  زا  رپ  ما  هناـمز   » و دوـبن » مهارف  میارب  شناـکما   » و متـسناد » یمن   » و مناوـت » یمن   » و تسین » طوـبرم  نم  هب  ، » مالـسا رد 
دوخ ربارب  رد  همه  تسین و  عومـسم  مدرم - تالکـشم  عفر  هچ  و  نآ ، لاقتنا  هچ  تفرعم ، بسک  هار  رد  هچ  تسد  نیا  زا  یتاهیجوت 

.دنراد تیلوئسم  نارگید  و 

زا يرود  هناـهب  ار  ...و  ناراکردـنا  تسد  نالوئـسم و  ياـهاطخ  لـطاب و  اـب  قح  ندـش  طولخم  یعاـمتجا و  داـسف  مدرم  زا  يا  هدـع 
يا هعماج  رد  رفن  نیا 72  رگم  دوبن ؟ داسف  البرک  يادهـش  نامز  رد  رگم  تفگ : دیاب  هورگ  نیا  هب  خـساپ  رد  .دـنا  هداد  رارق  تفرعم 
زونه نم  تفگ : درک و  مدرم  هب  ور  دـعب  دـناوخ و  تعکر  راهچ  ار  حبـص  زامن  یتسم  طرف  زا  هفوک  یلاو  هک  دـندرک  یمن  یگدـنز 
نینچ رد  رفن  نیا 72  (1) درک ؟ یق  دجـسم  بارحم  رد  دعب  و  مناوخب ! زامن  ناتیارب  مناوت  یم  مه  زاب  دـیراد ، تسود  رگا  .مراد  لاح 

رد رفن  نیا 72  ایآ  .دـندش  ...و  دـیزی  نب  رح  ریهز و  ریرب و  رهاظم و  نب  بیبح  لاـح ، نیا  اـب  دـندرک ، یم  یگدـنز  يداـسف  ناـفوط 
هدش دساف  مدرم  بلغا  هیما  ینب  داسف  رثا  رب  هک  نیا  ای  دندناوخ  یم  بش  زامن  نآ  مدرم  کت  کت  هک  دندرک  یم  یگدنز  يا  هعماج 

اهامنیـس و اه و  ملیف  دوبن و  نکمم  تفرعم  یهاگآ و  بسک  هک  مدرک  یم  یگدـنز  یناـمز  رد  نم  تفگ : ناوت  یمن  سپ ، دـندوب ؟
رد دـنداد  یمن  هزاجا  نایرع  همین  نانز  یللملا و  نیب  یجراخ و  ياه  عازن  اه و  گنج  یلخاد و  تافالتخا  اه و  هراوهاـم  تـالجم و 

.مشاب وا  نوچ  یسک  مرادرب و  ماگ  رهاظم  نب  بیبح  هار 

ماجنا زا  مه  البرک  يادهـش  دوبن ، یندش  راک  نیا  رگا  اریز  درامـش ، یم  غورد  ار  نآ  دریذـپ و  یمن  ار  تاهیجوت  لیبق  نیا  دـنوادخ 
.دندوب زجاع  نآ 

دیسر یم  مدرم  یمسج  یحور و  يرکف و  تالکشم  هب  تخس  ناراگزور  نآ  رد  هک  دوب  نیمه  ضیف  موحرم  رگید  مهم  راک  يرآ ،
.درک یم  شالت  هفقو  یب  نانآ  تیاده  رد  و 

ص:350

و  ] همأ نم  نامثع  وخأ  طیعم  یبأ  نب  ۀـبقع  نب  دـیلو  : » ص 332 ج 11 ، یناردنزام ، حلاص  دـمحم  یفاکلا ، لوصأ  حرـش  (( . 1 - ) 1
غرف املف  تاعکر  عبرأ  نارکس  وهو  سانلاب  حبـصلا  یلـص  ۀفوکلا  لهأ  یلع  هلبق  نم  ایلاو  ناک  نیح  نامثع ] فرط  زا  هفوک  رادناتـسا 

یناـغألا یف  جرفلا  وبأ  یکح  : » ص 123 ج 8 ، ینیمأ ، ریدـغلا ، زین  رخأ ؛» تاعکر  مکل  دـیزأ  متئـش  نإ  اطاشن  یل  نإ  سانلا  اهیأ  لاق 
دجسملا یف  حبصلا  مهب  یلصیل  ماقو  ۀفوکلاب  رمخلا  برشف  رمخلا  بیرش  ایناز  ناک  ۀبقع  نب  دیلو  نإ  :» یعمصألاو یبلکلاو  دیبع  نع 

قلع : هتوص عفار  وهو  ةالـصلا  یف  مهب  أرقو  بارحملا  یف  أیقتو  مکدیزأ ؟ : مهل لاقو  مهیلإ  تفتلا  مث  تاعکر  عبرأ  مهب  یلـصف  عماجلا 
«. اباشو تباش  ام  دعب  ابابرلا *  بلقلا 
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یم نآ  قنور  ییاـیوپ و  رد  نآ  رد  یگـشیمه  روـضح  اـب  تشاد و  یم  هاـگن  داـبآ  ار  دجـسم  هک  دوـب  نیا  ضیف  موـحرم  رگید  راـک 
.دندرک یم  تکرش  ناشیا  زامن  رد  یهجوت  لباق  تیعمج  دنداد و  یم  يرای  ناشیا  هب  هار  نیا  رد  زین  مدرم  .دیشوک 

لـسن يارب  تشون و  حیـضوت  ریـسفت و  اب  ار  مالـسلا ، مهیلع  تیب ، لها  نآرق و  گنهرف  هک  دوب  نیا  ناشیا  ییانبریز  مهم و  راـک  اـما 
راگدای هب  دوخ  زا  باتک  دلج  دصیس  دودح  تسیز و  ایند  نیا  رد  لاس  داتشه  گرزب  درم  نیا  اریز  تشاذگ ، راگدای  هب  هدنیآ  ياه 

.تشاذگ

ضیف موحرم  یملع  تکرح  یبایزرا 

هب ییاهنت  هب  هدرک  فیلات  ناـشیا  هک  یبتک  زا  یـضعب  اریز  تسا ، هدوب  هزجعم  هب  هیبش  يزیچ  نارود  نآ  رد  ناـشیا  راـک  نم ، رظن  هب 
هعیش یلصا  باتک  راهچ  تقیقح  رد  هک  تسا  یفاو  فیرش  باتک  نآ  هنومن  .دراد  مزال  تقو  درب و  یم  راک  ناسنا  کی  رمع  هزادنا 

هب کیدزن  هدش و  پاچ  مالسلا ، هیلع  نینموملاریما ، هناخباتک  هلیسو  هب  ناهفصا  رهش  رد  هناتخبـشوخ  تسا و  هدرک  عمج  دوخ  رد  ار 
.دراد هحفص  رازه   30

، زین ناشیا  راثآ  زا  رگید  .تسا  يدنمشزرا  رایسب  باتک  تسا و  هحفـص  رازه  هس  دودح  هک  تسا  یفاص  ریـسفت  ناشیا  رگید  باتک 
.درک میهاوخ  لقن  باتک  نیا  رد  ناشیا  لوق  زا  ار  تدابع »؟ ای  تسا  مدقم  تفرعم   » هک لاوس  نیا  خـساپ  هک  تسا  نیقیلا  ملع  باتک 

لیاـسو نیـشام و  قرب و  رلوک و  هک  هدـناسر  ماـجنا  هب  یناـمز  رد  ار  تامدـخ  نیا  ضیف  موـحرم  هک  تسا  نیا  بلاـج  هتکن  اـما  (1)
دـندرک و یم  کنخ  یتسد  نزبداب  اـب  ار  دوخ  ناـشاک  هجرد  ياـمرگ 50  رد  مدرم  هتـشادن و  دوجو  يزورما  یهاـفر  یکینورتکلا و 

غارچ اب  ار  شیوخ  ياه  هناخ  هاگنابش 

ص:351

هحفص رادقم  نیمه  هک  یفاش  فیرش  باتک  تسا و  هحفص  دودح 2000  هک  تسا  ناشرعش  ناوید  ناشیا  بتک  رگید  زا  (( . 1 - ) 1
لابند هک  متـشون  یناسک  يارب  ار  باتک  نیا  نم  هک  دـنا  هتـشون  نآ  زاغآ  رد  دوخ  هک  تسا  ءاضیبلا  ۀـجحم  ناشرگید  باـتک  .دراد 

هک 25 دشار  یلعنیسح  موحرم  هک  میوگ  یم  امش  هب  نیقی  هب  دراد  یشزرا  هچ  باتک  نیا  دینادب  هک  نیا  يارب  .دنتسه  هنسح  قالخا 
.دوب ءاضیبلا  ۀجحم  باتک  نییمه  شنانخس  زا  دصرد  كردم 70  درک ، یم  ینارنخس  نارهت  يویدار  رد  هعمج  ياه  بش  مامت  لاس 

(. داتسا ینارنخس  زا  یشخب  )
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، لاح .دوش  یم  كرد  رتهب  رتشیب و  ناشیا  راگزور  طیارش  كرد  اب  ضیف  موحرم  یملع  تکرح  تمظع  دنتخاس ! یم  نشور  یشوم 
: لاوس نیا  خساپ 

؟  تدابع ای  تسا  رتالاب  تفرعم 

یـسک رگا  اریز  تسا ، مدـقم  تداـبع  رب  تفرعم  عطق ، روط  هب  دـسیون : یم  لاوس  نیا  خـساپ  رد  نیقیلا  ملع  باـتک  رد  ضیف  موحرم 
الـصا دشابن ، هاگآ  ترخآ  ایند و  رد  تدابع  جیاتن  فادـها و  هب  و  دـنکن ، ادـیپ  عالطا  تدابع  تیفیک  زا  دسانـشن ، ار  شیوخ  دوبعم 

.دنک یمن  ادیپ  ققحت  وا  يارب  تدابع 

تیفیک هک  یسک  تسه ؛ ییادخ  هک  تسا  هدینـش  اهنت  دسانـش و  یمن  تسرد  ار  وا  تسا و  لوهجم  شیارب  ادخ  هک  یـسک  یتسار ،
هچ تسین ، هاگآ  نآ  عفانم  راثآ و  زامن و  ینطاب  يرهاظ و  طیارـش  زا  دسانـش و  یمن  ار  وضو  تقیقح  تسین و  مولعم  شیارب  تدابع 

؟ درادن يرتشیب  تهابش  شزرو  هب  زامن  نیا  ایآ  دناوخ ؟ یم  يزامن 

 » دیجم نآرق  حیرصت  هب  دنوش و  یم  لزان  الاب  ملاع  هب  نآ  هقردب  يارب  ناگتشرف  دور و  یم  الاب  نامسآ  يوس  هب  نیمز  زا  هک  يزامن 

راتفرگ اما  دناوخ ، یم  زامن  هک  یـسک  نیمه ، يارب  .تسا  یهاگآ  رـس  زا  تفرعم و  اب  زامن  تسا  (1) ِرَْکنُْملا »  ِءاـ�شْحَْفلا َو  ِنَع  �یْهنَت 
رد .تشادـن  هار  رکنم  اشحف و  شا  یگدـنز  همیخ  رد  دـناوخ  یم  زامن  رگا  اریز  دـناوخ ؛ یمن  زامن  تقیقح  رد  تسا ، رکنم  اشحف و 

 » هیآ هب  شیوخ  نخس  همادا  رد  ضیف  موحرم  .تسا (2) هدرک  عیاض  ار  زامن  هک  تسا  یسک  قادصم  یسک  نینچ  تقیقح ،

رد ادخ  زا  تیـشخ  یتقو  تسا و  ناهاگآ  هژیو  ادخ  زا  تیـشخ  دـیامرف : یم  دـنک و  یم  دانتـسا  ُءا�مَلُْعلا »  ِهِدا�بِع  ْنِم  ّللا 
�

َه یَـشْخَی  ا�مَّنِإ 
.دنک یم  دروخرب  اه  تمعن  اب  ادخ و  قلخ  اب  ادخ و  اب  هناهاگآ  هناقشاع و  شیوخ  رمع  هرود  رد  دشاب ، هتشاد  دوجو  یسک 

ص:352

.45 توبکنع ، (( . 1 - ) 1
: نامثع نب  نیسح  باتک  : » ص 9 ج 80 ، راونألا ، راحب  هلمج : زا  .دراد  دوجو  یفلتخم  تایاور  زامن  ندرک  عیلـض  باب  رد  (( . 2 - ) 2

ینتظفح لوقت  ۀـیقن  ءاضیب  تعفترا  اهیلع  ظفاحو  اهتقول  ةالـصلا  یلـص  اذإ  دـبعلا  نإ  لاق : مالـسلا  هیلع  هللا  دـبع  یبأ  نع  لـجر ، نع 
: هنمو : » ص 10 نامه ، زین : هللا .» کعیض  ینتعیض  لوقت : ۀملظم  ءادوس  تعجر  اهیلع  ظفاحی  ملو  اهتقول  اهلـصی  مل  اذإو  هللا ، کظفح 
، یطاباسلا رامع  نع  ملاس ، نب  ماشه  نع  بوبحم ، نب  نسحلا  نع  هیبأ ، نع  میهاربإ ، نب  یلع  نع  هناتان ، نب  میهاربإ  نب  نیـسحلا  نع 

ءاضیب ءامـسلا  یلإ  کلملا  اهعفر  اهدودح ، ماقأف  اهتقو  لوأ  یف  تاضورفملا  تاولـصلا  یلـص  نم  لاق : مالـسلا  هیلع  هللا  دبع  یبأ  نع 
ۀلع ریغ  نم  اهتقو  دعب  اهالـص  نمو  .امیرک  اکلم  ینتعدوتـسا  امک  هللا  کعدوتـسا  و  ینتظفح ، امک  هللا  کظفح  هب : فتهت  یهو  ۀیقن 

«. ینعرت مل  امک  هللا  كاعر  الو  ینتعیض ، امک  هللا  کعیض  ینتعیض  هب  فتهت  یهو  ۀملظم ، ءادوس  کلملا  اهعفر  اهدودح  مقی  ملف 

نایراصنا نیسح  داتسا  ياهینارنخس  هعومجم  مالسا : رد  ینید )  ) www.Ghaemiyeh.comتفرعم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 449زکرم  هحفص 424 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12813/AKS BARNAMEH/#content_note_352_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12813/AKS BARNAMEH/#content_note_352_2
http://www.ghaemiyeh.com


یشاک دنوخآ  موحرم  تدابع 

زامن يارب  اه  بش  یتقو  ردص  هسردـم  رد  هک  دوب  یـسک  یـشاک (1)  دنوخآ  دـندومرف : یم  بابرا  میحر  اقآ  جاح  هللا  تیآ  موحرم 
.دش یم  گنهامه  وا  هلان  اب  دوب  هسردم  رد  هچ  ره  دش ، یم  رادیب  بش 

رد و زا  دـش  هجوتم  دوب ، هدـمآ  ردـص  هسردـم  هب  هزات  هک  یتفرعم  اب  هاگآ و  هبلط  بش  کی  هک  درک  یم  لقن  ناشیا  هراـب  نیمه  رد 
 » يادص هسردم  طایح  هزیرگنس  رجآ و  تخرد و  راوید و 

مامت بشید  اقآ ، تفگ : تفر و  یشاک  دنوخآ  دزن  ادرف ، حبـص  بجعت ، رـس  زا  وا  .تسا  دنلب  حورلاو »  ۀکئالملا  بر  سودق  حوبس 
 » هسردم راوید  رد و 

؟! دنتفگ یم  سودق »  حوبس 

.تسین بیجع  دـنیوگب  سودـق  حوبـس و  راوـید  رد و  هک  نیا  دـندوب : هـتفگ  هدرک و  هـیرگ  نخـس  نـیا  ندینـش  اـب  یـشاک  دـنوخآ 
: دوب هداد  خساپ  زین  وا  دوب ؟ ربخ  هچ  اج  نیا  بشید  دوب : هدیسرپ  وا  زا  هتفر و  هسردم  نینکاس  زا  رگید  یکی  دزن  هبلط  نآ  سپس ، (2)
وا اب  هسردـم  همه  دـیوگ ، یم  سودـق  حوبـس  دور و  یم  هدجـس  هب  دـنوخآ  بانج  یتقو  اریز  دـتفا ، یم  قافتا  نیا  بش  ره  اـج  نیا 

.دننک یم  یگنهامه 

نان و ای  تسام و  نان و  ای  کشخ  نان  ای  يزبس  نان و  ای  بلغا  دنوخآ  موحرم  ياذغ  دندومرف : یم  نینچ  مه  بابرا  هللا  تیآ  موحرم 
ياه هقاس  اهنت  هک  دـندرک  یم  كاپ  ار  نآ  هلـصوح  تقد و  اب  نانچ  دـندرک و  یم  هیهت  رازاـب  زا  ناـشیا  دوخ  مه  ار  يزبس  .دوب  رینپ 

گرب ناشیا  دـینک ؟ یم  كاپ  ار  يزبس  تقد  اـب  ردـق  نیا  ارچ  مدیـسرپ : ناـشیا  زا  راـب  کـی  .دـنام  یم  یقاـب  نآ  ندروخ  لـباق  ریغ 
رد .دـیایب  دوجو  هب  ناحیر  گرب  نیا  اـت  هتـشگ  ادـخ  رما  هب  یتسه  ملاـع  رد  خرچ  اـهدرایلیم  تفگ : داد و  ناـشن  نم  هب  ار  یناـحیر 

تدابع نابدرن  اب  وا  قیرط  زا  دوش و  ناسنا  كاروخ  ات  هدرک  قلخ  خرچ  اهدرایلیم  شدرگ  زا  ار  ناحیر  گرب  نیا  دـنوادخ  تقیقح ،
، لاح .دسرب  ادخ  هب 

ص:353

هـسردم رد  رمع  رخآ  ات  وا  .تفای  تافو  رهـش  نامه  رد  تسیز و  یم  ناهفـصا  رد  یناـشاک  دـمحم  ـالم  دـنوخآ  موحرم  (( . 1 - ) 1
( فلوم  ) .تسا هعیش  ریظن  مک  هتسجرب و  ياه  هرهچ  زا  ناشیا  .دادن  وا  هب  هداوناخ  لیکشت  هزاجا  يدام  تانکما  درک و  یگدنز 

ِهِدْمَِحب َو ُحِّبَُسی  ّالِإ 
�

ْیَش ٍء  ْنِم  ْنِإ  َّنِهِیف َو  ْنَم  ُضْرَْألا َو  ُْعبَّسلا َو  ُتا�وا�مَّسلا  َُهل  ُحِّبَُست  : » 44 ءارسا ، تسا : تایآ  نیا  هب  هراشا  (( . 2 - ) 2
«. میکحلا زیزعلا  سودقلا  کلملا  ضرالا  یف  ام  تاومسلا و  یف  ام  حبسی هللا  :» 1 هعمج ، و  ْمُهَحِیبْسَت »...  َنوُهَقْفَت  ْنِک�ل �ال 
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اب موش و  وت  ندـب  ءزج  ات  مدـمآ  وت  شیپ  ات  نم  هک  مهدـب  ار  نآ  باوج  تمایق  رد  دـیاب  مزادـنیب ، رود  ار  ناحیر  گرب  نیا  نم  رگا 
! مرادن ار  نآ  هب  خساپ  ناوت  نم  و  يدرک ؟ مورحم  ارم  ارچ  .مسرب  دوخ  يادخ  هب  وت  تدابع 

یخرب يداع  یگدـنز  یتح  اه و  ینامهم  اه و  یـسورع  اب  ار  هاگدـید  نیا  لاح ، .تسایند  هب  تیـشخ  لها  تفرعم و  لـها  هاـگن  نیا 
.دراد دوجو  اه  نآ  رد  ریذبت  فارسا و  هزادنا  هچ  هک  دینک  سایق  مدرم 

مالسلا هیلع  نانموم ، ریما  نانخس  رد  تفرعم  لها 

هفوک دجسم  رد  نینموملاریما  يزور  هک  دنا  هدرک  لقن  نینچ  ناشراوگرزب  دج  زا  مالسلا ، هیلع  مولعلا ، رقاب  ترـضح  كرابم  دوجو 
شنانخـس نایم  رد  دوخ  دومن و  هظعوم  ار  نانآ  درک و  مدرم  هب  ور  دـش ، غراف  زامن  زا  هک  یماگنه  دـناوخ و  مدرم  اب  ار  حبـص  زاـمن 

: تخادنا هیرگ  هب  ادخ  فوخ  زا  زین  ار  مدرم  تسیرگ و 

«. هللا فوخ  نم  مهاکبأو  یکبف  مهظعو ، فرصنا  املف  قارعلاب ، حبصلا  سانلاب  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریمأ  یلص  »

ناشیوم زور  هنابش  هک  متخانش  مدید و  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ ، نامز  رد  ار  یناسک  مسق ! ادخ  هب  هفوک ، مدرم  يا  دومرف : سپس 
: دوب یلاخ  يروخرپ  مارح و  زا  ناشمکش  دولآرابغ و  ناشیور  هدیلوژ و 

ءاربغ ءاثعـش  نوشمیو  نوحبـصیل  مهنإو  هلآو ،) هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یلیلخ  دـهع  یلع  اماوقأ  تدـهع  دـقل  هللاو  اـمأ  لاـق : مث  »
«. ءاصمخ

(. دندیدنخ یم  ایند  همه  هب  هک  دندوب  دازآ  ملاع  رهاوظ  دیق  زا  يردق  هب  نانآ  هک  تسانعم  نیدب  دولآدرگ  وم و  هدیلوژ  تافص  )

مهباقر كاکف  هنولأسیو  مهبر  نوجانی  مههابجو ، مهمادقأ  نیب  نوحواری  امایقو ، دجـس ا  مهبرل  نوتیبی  يزعملا ، بکرک  مهنیعأ  نیب  »
دقل هللاو  .رانلا  نم 

ص:354
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(1) نوفئاخ .» هنم  نوقفشم  عیمج  مهو  کلذ  عم  مهتیأر 

ار ناش  یگدنز  ياه  بش  مامت  دوب و  هدش  نشخ  هتسب و  هنیپ  زب  يوناز  دننام  تدابع  دوجس و  ترثک  زا  دارفا  نیا  یناشیپ  مدرم ، يا 
كاخ رب  یناشیپ  دنتـسیاب و  اپ  رب  ادخ  ربارب  رد  هک  دوب  نیا  ایند  نیا  رد  نانآ  تحارتسا  .دـندوب  هدـنارذگ  هدجـس  تدابع و  مایق و  هب 

هک دنتـساوخ  یم  وا  زا  دـندرک و  یم  زاین  زار و  تاجانم و  ادـخ  اب  شیوخ  تولخ  رد  یکیراـت و  لد  رد  بش  ره  اـه  نآ  .دـنراذگب 
.دهد تاجن  خزود  شتآ  زا  ار  نانآ 

شریذپ دروم  ناش  هتـساوخ  دندیـسرت  یم  هراومه  لاح ، نیا  اب  متفای ، نینچ  یگدـنز  رد  ار  ناشیا  نم  مسق  ادـخ  هب  هفوک ، مدرم  يا 
! دندرگ راچد  یهلا  باذع  هب  دوشن و  عقاو  دنوادخ 

یقیقح زامن  یتعکر  دناوتب  دسانـشن و  ار  ادخ  یمدآ  دوش  یم  ایآ  دید  دیاب  لاح ، .تسا  بان  یهاگآ  تفرعم و  هرمث  یتیـشخ  نینچ 
؟ دهد ماجنا  ادخ  هار  رد  یتسرد  لمع  ای  دروآ  ياج  هب 

اج نیا  زا  .تسا  هراب  نیا  رد  هعیش  یمالسا  یهلا و  فراعم  يایرد  زا  يا  هرطق  تفرعم و  باب  تایاور  زا  يا  هشوگ  اهنت  تایاور  نیا 
اه تخانش  همه  ردص  رد  هک  قح  ترـضح  سدقم  دوجو  تخانـش  هژیو  هب  تفرعم ، لیـصحت  رب  هزادنا  نیا  ارچ  هک  دوش  یم  مولعم 

شزرااب نیرتابیز و  اریز  .تسا  هدش  هیـصوت  دوش  یم  هدـید  نآ  هب  توعد  نآرق - هژیو  هب  ینامـسآ  ياه  باتک  همه  رد  دراد و  رارق 
یب تمحر  قلطم ، يابیز  تخانـش  تقیقح ، رد  هک ، تسادـخ  تخانـش  تفرعم  عوضوم  نیرت  عماج  نیرت و  لماک  نیرتهب و  نیرت و 

هک تسا  یـسدقم  دوجو  تخانـش  .تسا  نیمرکالا  مرکا  نیمحارلا و  محرا  قلطم ، کلام  دودـحمان ، مرک  اـهتنا ، یب  نارفغ  تیاـهن ،
، هللادـبع یبا  ترـضح  هفرع  ياعد  ریبک ، نشوج  ياـعد  رد  شرگید  شخب  و  نآرق ، زا  هیآ  رازه  ود  دودـح  رد  شدوجو  زا  یـشخب 

ياعد نینموملاریما ، لیمک  ياعد 

ص:355

نب ۀعـصعص  هاور  ام  مهداهزو  ۀباحـصلا  رایخ  رکذ  یف  مالـسلا  هیلع  همـالک  نمو  ص 236 : ج 1 ، دـیفم ، خیـش  داشرالا ، (( . 1 - ) 1
هللا رکذـی  ههجوب  ۀـلبقلا  یلع  لبقأ  ملـس  املف  حبـصلا ، ةالـص  موی  تاذ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  انب  یلـص  لاق : يدـبعلا ، ناـحوص 
انیلع لبقأ  مث  حمر ، سیق  ۀفوکلا -  عماج  ینعی  اذه -  مکدجسم  طئاح  یلع  سمشلا  تراص  یتح  الامـش  الو  انیمی  تفتلی  ال  یلاعت ،
نیب لیللا  اذه  یف  نوحواریل  مهنإو  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلیلخ  دهع  یلع  اماوقا  تدـهع  دـقل  : ) لاقف مالـسلا  هیلع  ههجوب 

مث حیرلا ، یف  رجشلا  دیمت  امک  اودام  اورکذ  اذإف  يزعملا ، بکر  هبش  مهنیعا  نیب  اربغ  اثعش  اوحبصأ  اوحبـصأ  اذإف  مهبکرو ، مههابج 
ص 102: یسوط ، خیـش  یلامألا ، نیلفاغ - .) اوتاب  موقلا  امنأک  : ) لوقی وهو  مالـسلا  هیلع  ضهن  مث  مهبایث ) لبت  یتح  مهنویع  تلمهنا 

دعـس انثدح  لاق : یبأ ، ینثدح  لاق : هللا ) همحر   ) یمقلا هیولوق  نب  دمحم  نب  رفعج  مساقلا  وبأ  انربخأ  لاق : دمحم ، نب  دمحم  انربخأ  »
رغعج یبأ  نع  ذوبرخ ، نب  فورعم  نع  نانس ، نب  هللا  دبع  نع  بوبحم ، نب  نسحلا  نع  یسیع ، نب  دمحم  نب  دمحأ  نع  هللا ، دبع  نب 
یکبف مهظعو ، فرصنا  املف  قارعلاب ، حبـصلا  سانلاب  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریمأ  یلـص  لاق : مالـسلا ،) هیلع   ) رقابلا یلع  نب  دمحم 
مهنإو هلآو ،) هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یلیلخ  دـهع  یلع  اماوقأ  تدـهع  دـقل  هللاو  اـمأ  لاـق : مث  یلاـعت ،)  ) هللا فوخ  نم  مهاـکبأو 

، مههابجو مهمادقأ  نیب  نوحواری  امایقو ، ادجس  مهبرل  نوتیبی  يزعملا ، بکرک  مهنیعأ  نیب  ءاصمخ  ءاربغ  ءاثعش  نوشمیو  نوحبـصیل 
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«. نوفئاخ هنم  نوقفشم  عیمج  مهو  کلذ  عم  مهتیأر  دقل  هللاو  رانلا ، نم  مهباقر  كاکف  هنولأسیو  مهبر  نوجانی 
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.تسا هتفای  رولبت  ...و  مالسلا ، مهیلع  مظاک ، ماما  رحس  ياعد  داجس ، ماما  هزمحوبا 

ادخ تخانش  مهم  عبنم  هس 

هراشا

کش هنوگ  ره  اه  نآ  رد  لمات  تقد و  هک  تسا  هتسناد  باتک  هس  ار  راگدرورپ  سدقم  دوجو  تخانش  عبانم  نیرت  مهم  میرک  نآرق 
.دنک یم  نوریب  لد  زا  راگدرورپ  دوجو  هرابرد  ار  يا  هسوسو  دیدرت و  و 

قافآ باتک  لوا : عبنم 

هراشا

، تقلخ باتک  نامه  هک  تسا (1)  قافآ » باتک   » دراد دـیکات  نآ  رب  راگدرورپ  تخانـش  يارب  نآرق  هک  یباتک  نیتسخن  ینآرق  ماـن 
.تسا نیوکت  باتک  امکح  ناسل  رد  و  تعیبط ، باتک  شنیرفآ ، باتک 

نامـسآ و نیمز و  زور و  بش و  هام و  دیـشروخ و  هک  تسا  دـنوادخ  تاقولخم  دادـعت  هب  باتک  نیا  ياه  شخب  اه و  لـصف  دادـعت 
.دنا هلمج  نآ  زا  ...و (2)  دامج  ناویح و  ایرد و  تشد و 

، دیـشروخ گرم  شیادـیپ و  ياه  باتک  هک  دـنا  هتـشون  یلقتـسم  ياه  باتک  یهلا  تاقولخم  نیا  زا  یـضعب  يارب  هاـگ  نادنمـشناد 
اب ناسنا  تساه و  نآ  زا  يزیچان  شخب  اهنت  ...و  ناهج ، نامسآ و  مالـسا ، رد  تئیه  شناد ، قفا  رود ، ياه  ناهج  زا  نیمز ، شیادیپ 

.دنیب یم  حوضو  هب  شیاه  هناشن  تایآ و  هنیآ  رد  ار  ادخ  اه  نآ  رد  تقد  هعلاطم و 

باتفآ لیلد  دمآ  باتفآ 

نادنمشناد تاقیقحت  رثا  رب  هزورما ، .دنایامن  یم  ناسنا  هب  ار  نآ  قلاخ  هک  تسا  یهار  دیشروخ  هرابرد  نادنمشناد  تایفشک  هعلاطم 
یعیبط روط  هب  نیاربانب ، .هتـشذگ  نآ  رمع  زا  لاس  اهدرایلیم  تسا و  نیمز  ربارب  رازه  دصیـس  نویلیم و  کـی  دیـشروخ  هک  میناد  یم 

يژرنا زا  ای  هدش  شوماخ  لاح  هب  ات  دیاب 

ص:356

ْیَـش ٍء ِّلُک  �یلَع  ُهَّنَأ  َکِّبَِرب  ِفْکَی  َْمل  ُّقَْحلا َأ َو  ُهَّنَأ  ْمَُهل  َنَّیَبَتَی  ّتَح 
ی� ْمِهِـسُْفنَأ  ِیف  ِقا�فْآلا َو  ِیف  ا�ِنتا�یآ  ْمِهیُِرنَـس  : » 53 تلصف ، (( . 1 - ) 1

« . ٌدیِهَش
َنوُکَفُْؤت ّنَأَف 

�
ی ّللا 

�
ُه ُمُِکل�ذ  ِّیَْحلا  َنِم  ِتِّیَْملا  ُجِرُْخم  ِتِّیَْملا َو  َنِم  َّیَْحلا  ُجِرُْخی  �يوَّنلا  ِّبَْحلا َو  ُِقلـا�ف  ّللا 

�
َه َّنِإ  : » 99  - 95 ماعنا ، (( . 2 - ) 2

ا�ِهب اوُدَتْهَِتل  َموُجُّنلا  ُمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا  َوُه  َو  ِمِیلَْعلا *  ِزیِزَْعلا  ُریِدْقَت  َِکل�ذ  ًانا�بْسُح  َرَمَْقلا  َسْمَّشلا َو  ًانَکَس َو  َْلیَّللا  َلَعَج  ِحا�بْصِْإلا َو  ُِقلا�ف  * 
ِتا�یْآلا اَْنلَّصَف  ْدَق  ٌعَدْوَتْـسُم  ٌّرَقَتْـسُمَف َو  ٍهَدِحا�و  ٍسْفَن  ْنِم  ْمُکَأَْشنَأ  يِذَّلا  َوُه  َو  َنوُمَْلعَی *  ٍمْوَِقل  ِتا�یْآلا  اَْنلَّصَف  ْدَق  ِرْحَْبلا  ِّرَْبلا َو  ِتا�ُملُظ  ِیف 
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ِلْخَّنلا َنِم  ًابِکا�رَتُم َو  ابَح  ُْهنِم  ُجِرُْخن  ًارِضَخ  ُْهنِم  ا�نْجَرْخَأَف  ْیَش ٍء  ِّلُک  َتا�بَن  ِِهب  ا�نْجَرْخَأَف  ًءا�م  ِءا�مَّسلا  َنِم  َلَْزنَأ  يِذَّلا  َوُه  َو  َنوُهَقْفَی *  ٍمْوَِقل 
ْمُِکل�ذ ِیف  َّنِإ  ِهِْعنَی  َرَْمثَأ َو  ا�ذِإ  ِهِرَمَث  �یلِإ  اوُرُْظنا  ٍِهبا�شَتُم  َْریَغ  ًاِهبَتْـشُم َو  َنـا�ّمُّرلا  َنُوْتیَّزلا َو  ٍبـا�نْعَأ َو  ْنِم  ّنَج 

ـ�
ٍتا ٌهَِینا�د َو  ٌنا�ْوِنق  اـ�هِْعلَط  ْنِم 

ا�ِمب ِرْحَْبلا  ِیف  يِرَْجت  ِیتَّلا  ِْکلُْفلا  ِرا�هَّنلا َو  ِْلیَّللا َو  ِف�الِتْخا  ِضْرَْألا َو  ِتا�وا�مَّسلا َو  ِْقلَخ  ِیف  َّنِإ  : » 164 هرقب ، زین  َنُونِمُْؤی ؛»  ٍمْوَِقل  ٍتا�یَآل 
ِبا�حَّسلا ِحا�یِّرلا َو  ِفیِرْـصَت  ٍهَّباَد َو  ِّلُک  ْنِم  ا�هِیف  ََّثب  اـ�ِهتْوَم َو  َدـَْعب  َضْرَأـْلا  ِِهب  ـا�یْحَأَف  ٍءـا�م  ْنِم  ِءاـ�مَّسلا  َنِم  ّللا 

�
ُه َلَْزنَأ  ـا�م  ّنلا َو 

ـ�
َسا ُعَْفنَی 

یَلَع �يوَتْـسا  َُّمث  ا�هَنْوََرت  ٍدَـمَع  ِْریَِغب  ِتا�واـ�مَّسلا  َعَفَر  يِذَّلا  ّللَا 
�

ُه : » 2 4 دـعر ، زین  َنُولِقْعَی ؛»  ٍمْوَِقل  ٍتا�یَآل  ِضْرَأـْلا  ِءاـ�مَّسلا َو  َْنَیب  ِرَّخَـسُْملا 
َّدَم يِذَّلا  َوُه  َو  َنُوِنقُوت *  ْمُکِّبَر  ِءـا�ِقِلب  ْمُکَّلََعل  ِتـا�یْآلا  ُلِّصَُفی  َْرمَأـْلا  ُرِّبَدـُی  یمَـسُم  ٍلَـجَِأل  يِرْجَی  ٌّلُـک  َرَمَْقلا  َسْمَّشلا َو  َرَّخَـس  ِشْرَْعلا َو 

ٍمْوَِقل ٍتا�یَآل  َِکل�ذ  ِیف  َّنِإ  َرا�هَّنلا  َلـْیَّللا  یِـشُْغی  ِْنیَْنثا  ِْنیَجْوَز  اـ�هِیف  َلَـعَج  ِتا�رَمَّثلا  ِّلُـک  ْنِم  ًاراـ�ْهنَأ َو  َیِـسا�وَر َو  اـ�هِیف  َلَـعَج  َضْرَأـْلا َو 
ُلِّضَُفن ٍدِـحا�و َو  ٍءا�ِمب  �یقُْـسی  ٍنا�ْونِـص  ُْریَغ  ٌنا�ْونِـص َو  ٌلیَِخن  ٌعْرَز َو  ٍبـا�نْعَأ َو  ْنِم  ّنَج 

ـ�
ٌتا ٌتا�رِواـ�جَتُم َو  ٌعَِطق  ِضْرَأـْلا  ِیف  َو  َنوُرَّکَفَتَی * 

 «. َنُولِقْعَی ٍمْوَِقل  ٍتا�یَآل  َِکل�ذ  ِیف  َّنِإ  ِلُکُْألا  ِیف  ٍضَْعب  �یلَع  ا�هَضَْعب 
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شوماخ لاح  هب  ات  ارچ  تسیچ و  تسا  نازوس  يا  هروک  دـننام  هک  دیـشروخ  يژرنا  نیا  عبنم  یتسار ، هب  .دوب (1)  هتشگ  هتساک  نآ 
؟ تسا هدشن 

 » دیشروخ زا  نآرق  ریبعت 

.تسا مرگ  نازوس و  رایـسب  شتآ  هرارحلا و  دـیدش  يانعم  هب  جاّهو  غارچ و  ياـنعم  هب  جارـس  نآ  رد  هک  تسا   (2) ًاجا�ّهَو »  ًاجا�رِس 
لعف و اب  هرابود  دزوس ، یم  هچ  ره  هک  تسا  مویله  زاگ  رون  ترارح و  نیا  ببس  هک  دنا  هتفگ  دیشروخ  ترارح  هرابرد  نادنمـشناد 

.دریگ یم  ار  هتخوس  ياهزاگ  ياج  دوش و  یم  دیلوت  دیشروخ  رد  یصاخ  لاعفنا 

دوجو هب  ار  دیـشروخ  یـسک  هچ  دنـسرپب  دوخ  زا  لاثم  يارب  هک  تسا  نیا  شنیرفآ  باتک  هعلاطم  رد  اه  ناسنا  اب  نآرق  نخـس  يور 
شوماخ نآ  شتآ  هتشاذگن  یـسک  هچ  تسا ؟ هتـشاد  هاگن  اضف  رد  تسا  نیمز  ربارب  رازه  دصیـس  نویلیم و  کی  هک  ار  نآ  هدروآ و 

هداد (3) رارق  رتمولیک  نویلیم  نیمز 150  ات  ار  نآ  هلصاف  یسک  هچ  تسا ؟ هداد  ناماس  ار  نآ  نورد  تالاعفنا  لعف و  هراومه  دوش و 
زا هیآ  نیا  رد  ار  مظن  نیا  ددنبب ؟ خی  ای  دریگب  شتآ  نیمز  نآ  رثا  رب  ات  هدادن  رارق  رت  کیدزن  ای  رترود  ار  نآ  دشاب و  تایح  ببس  ات 

؟ تسیک سپ  تسین ، ادخ  دیشروخ  قلاخ  رگا  و  تسا ؟ هدرک  رارقرب  یسک  هچ  نیوکت  باتک 

شیوخ تدابع  ندرک  مک  هب  رـضاح  زین  یگلاس  نس 75  رد  هک  هاگآ  میرک و  ناـسنا  نآ  يا ، هشمق  یهلا  موحرم  راوگرزب ، فراـع 
رد مه  نآ  دـیماجنا ، یم  لوط  هب  تعاس  کی  دودـح  شرتو  زامن  اـهنت  دوب و  رادـیب  حبـص  زاـمن  زا  شیپ  تعاـس  ود  هراومه  دوبن و 

: دیوگ یم  ییابیز  تیب  رد  تخیر ، یم  کشا  دوب و  دنلب  قح  ناتسآ  رب  شتسد  ود  هک  یلاح 

.تسود يابیز  خر  زج  نآ  رد  دنیبن  هدید  تسا  يا  هنییآ  رظن  رد  نآ  نابوخو  یتیگ 

: دیوگ یم  زین  میرک  نآرق 

(4) ّللا . » 
�

ِه ُهْجَو  َّمَثَف  اوُّلَُوت  ا�مَْنیَأَف  »

.تسادخ يور  اجنآ  دینک  ور  اجک  ره  هب  سپ 

ص:357

نویلیب نیدنچ  یط  رد  ًالامتحا  دیـشروخ  یکانبات  عاعـش و  مرج و  نآ : تاعـشعشت  دیـشروخ و  تیلاعف  ادخهد : همان  تغل  (( . 1 - ) 1
تیلاعف هب  اهنآ  زا  هک  دوشیم  رهاظ  يدـنچ  تقوم  ياـه  هدـیدپ  نآ  حطـس  رب  یلو  تسا  هدرکن  یهباـنتعم  رییغت  ریخا  لاـس  دراـیلیم ) )

.دنناوخ نآ  لاعف  یحاون  تسا  دیدش  ًاتبسن  اه  نآ  رد  تیلاعف  هک  ار  دیشروخ  زا  يا  یحاون  دننکیم و  ریبعت  دیشروخ 
.13 أبن ، (( . 2 - ) 2

.تسا رتمولیک  نیمز 149490000  زا  دیشروخ  طسوتم  ءهلصاف  ادخهد : همان  تغل  (( . 3 - ) 3
.115 هرقب ، (( . 4 - ) 4
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: يرآ

.ددرگرب يورهار  رگا  ددرگرب  وت  هب  وت  هب  هار  ور  همه  زو  وس  همه  زا  تسه  هک  سب 

: مالسلا هیلع  نانمومریما ، هدومرف  هب  اریز 

(1) کتموکح .» نم  رارفلا  نکمی  «ال 

سفن باتک  مود : عبنم 

اریز دینک ، ادیپ  دوخ  رد  ار  ادخ  هک  دنک  یم  شرافـس  اه  ناسنا  هب  دنک و  یم  یفرعم  ادخ  هب  تفرعم  مود  عبنم  ار  سفن  باتک  نآرق 
: دناد یم  رت  کیدزن  اه  ناسنا  هب  ندرگ  گر  زا  ار  وا 

(2) ِدیِرَْولا . » ِْلبَح  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْحن  «َو 

: يدعس لوق  هب 

.مرود يو  زا  نم  هک  رت  بجع  نیو  تسا  نم  هب  نم  زا  رت  کیدزن  تسود 

یفاک .دوش  یم  نومنهر  تقیقح  هب  ار  هشیدنا  لها  هدـش  هداهن  تعیدو  هب  وا  رد  هک  یبیجع  ياه  ییاناوت  ناسنا و  شنیرفآ  رد  تقد 
مشچ رب  يریثات  هچ  وربا  هژم و  دوجو  دراد ؟ قرف  ندب  طاقن  ریاس  ياه  ناوختسا  اب  همجمج  ياه  ناوختسا  ارچ  میسرپب  دوخ  زا  تسا 

هچ تسا و  یلاخوت  ناسنا  يوم  ارچ  دـنراد ؟ توافت  وربا  اب  ود  ره  دـنک و  یم  قرف  هژم  يوم  اب  رـس  يوم  ارچ  دـنراد ؟ ییاـنیب  هوق  و 
ندینـش هب  رداق  فیطل  يا  هدرپ  کچوک و  یناوختـسا  کـمک  اـب  هنوگچ  هدروآ ؟ دوجو  هب  نآ  رد  ار  یکزاـن  نیا  هب  خاروس  یـسک 

ساسحا ار  اه  هزم  مینز و  یم  فرح  ینابز  ره  هب  تشوگ  یکدنا  اب  مینیب و  یم  ار  ناهج  رظانم  هیپ  یکدنا  اب  ای  میتسه  اهادـص  عاونا 
.مینک یم  ساسحا  دوخ  رد  ار  شدوجو  مینیب و  یم  لقع  رون  هب  ار  دنوادخ  میتفای ، ار  تالاوس  نیا  خساپ  هک  ینامز  ...و ؟ مینک  یم 

( نآرق  ) ادخ باتک  موس : عبنم 

یگدنز زا  هنافساتم  هک  تسا  دیجم  نآرق  ادخ  تخانش  يارب  موس  عبنم 

ص:358

.تسا لیمک  ياعد  زا  يزارف  (( . 1 - ) 1
« . ِدیِرَْولا ِْلبَح  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْحن  ُهُسْفَن َو  ِِهب  ُسِوْسَُوت  ا�م  ُمَْلعَن  َنا�ْسنِْإلا َو  اَنْقَلَخ  ْدََقل  َو  : » 16 ق ، (( . 2 - ) 2
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تعاس دنچ  فرـص  اب  رگم  .تسا  هدش  راذگاو  یـصاخ  مایا  هب  نآ ) رد  لقعت  ربدت و  هن   ) نآ هعلاطم  هتـسب و  تخر  ناناملـسم  بلغا 
تـسا هضیرف  ملع  بلط  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دیمهف ؟ ار  نآ  دش و  سونام  باتک  نیا  تایآ  اب  دوش  یم  ناضمر  هام  دـنچ  ای  لاس  رد 

ياج شیوخ  یگدـنز  رد  تادابع - زامن و  زا  رتشیب  یتح  دـمآ ، هتفگ  هچنآ  هب  هجوت  اب  و  زاـمن -  دـننام  ار  نآ  یناملـسم  ره  دـیاب  و 
؟ دشاب نآ  بسک  یپ  رد  دهد و 

اب ام  دـیدج  لسن  ارچ  تسین  مولعم  .دـنک  رکفت  هعلاـطم و  فرـص  ار  دوخ  تقو  زا  تعاـس  ود  دـیاب  لـقاال  زور  ره  رد  یناملـسم  ره 
یم ماقم  ترهـش و  ناونع و  ای  دـمآرد  بسک  رد  اهنت  ار  ملع  فرـصم  ای  هداتفا و  رود  رکفت  هعلاطم و  زا  ای  تاناکما  همه  نیا  دوجو 

ناشیاه هزاغم  رد  نارهت  میدـق  ياه  بساک  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  دـنک ؟ یم  ار  ییاـیند  روما  هلماـعم  مه  تفرعم  ملع و  اـب  دـنیب و 
یم هعلاطم  هب  ار  ناشتقو  دوب  تولخ  ناشرس  دنتـشادن و  يرتشم  یتقو  دنتـشاد و  اعد  ریـسفت و  نآرق و  رت  مهم  همه  زا  باتک و  عاونا 

ياهژاساپ رد  ام  راک  بسک و  همه  زورما  دوب و  هزاغم  دجـسم و  هیملع و  هزوح  زا  بکرم  هتـشذگ  رد  ام  ياهرازاب  ارچ  .دـندنارذگ 
دندوبن رضاح  دندوب و  هدادن  صاصتخا  ایند  ندروآ  تسد  هب  يارب  اهنت  ار  ناشتقو  مدرم  اریز  تسا ؟ هدش  هصالخ  هقبط  دنچ  سکول 

لالح و املع  دزن  دننک  زاب  ار  دوخ  هرجح  هک  نیا  زا  لبق  اه  حبـص  نیمه ، يارب  .دـنهد  شیازفا  ار  دوخ  لام  مارح - ولو  یهار  ره  زا 
یم كاپ  دوخ  ناج  نت و  زا  دجـسم  رد  ار  تایدام  رابغ  بورغ  رهظ و  دـنتخومآ و  یم  ار  یگدـنز  راـک و  بسک و  ماـکحا  مارح و 

داصتقا و هشیدـنا و  رکف و  ياه  هصرع  همه  هک  نیگنـس  باوخ  نیا  اـب  دـنا و  هتفر  ناـمدرم  نآ  ناراـگزور و  نآ  هک  غیرد  .دـندرک 
! دندرگزاب ینامدرم  نانچ  رگید  تسا  دیعب  هتفرگ  ارف  ار  ام  گنهرف 

دزرا و یم  ردقچ  ام  یگدنز  ام و  رگم  ادخ  نودب  هک  میشیدنایب  عقاو  هب 

ص:359
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تاجانم تذل  ادخ و  اب  تقافر  یتسود و  ارچ  میراد ؟ يرگید  زیچ  هچ  هدمآ  رد  ناوختـساو  تسوپ  تروص  هب  هک  لگ  يرادقم  زج 
رد میا و  هدیرب  ادخ  زا  ارچ  میا ؟ هتفرگ  شیپ  رد  ار  يروناج  یگدـنز  میا و  هتخورف  ایند  رذـگدوز  دودـحم و  ياه  تذـل  هب  ار  وا  اب 

؟» دسر یمن  ادص  ادخ  زا   » هدرک و كرت  ار  ام  وا  هک  میا  هدیسر  رواب  نیا  هب  دوخ  مهوت 

: دومرف ظفاح 

.تسه بیبط  هنرگو  تسین  درد  هجاوخ  يا  درکن  رظن  شلاح  هب  رای  هک  دش  هک  قشاع 

: ظفاح لوق  هب  هک  مینک  یمن  رواب  میوش و  یمن  درد  لها  یکدنا  ارچ 

؟ تسین هاتوک  سک  يالاب  رب  وت  فیرشت  هنرو  تسام  مادنا  یب  زاسان  تماق  زا  تسه  هچ  ره 

 » شهاوخ نآ  زا  سپ  اریز  دش ، تریصب  تفرعم و  لها  تشامگ و  تمه  تافام  ناربج  هب  دیاب  تسه  يرمع  یتصرف و  ات 

 » هب زج  ار  ام  نوعجرا »  بر 

! میرذگب .داد  دنهاوخن  يرگید  خساپ   (1) ّالک » 

.رگد (2) تقو  ات  راذگب  نامز  نیا  رگج  نوخ  نیا  نارجه و  نیا  حرش 

ادخ هب  تفرعم  راثآ 

یب ییاـبیز  تفرعم  ییانـشور  رد  دـنک ، یم  ادـیپ  تفرعم  ادـخ  هب  شیوخ  يدوجو  تیفرظ  دـح  رد  عبنم  هس  نیا  قیرط  زا  هک  یـسک 
هیلع قداص ، ماما  هدومرف  هب  دنک و  یم  ادـیپ  نآ  هب  یقیمع  تبحم  قشع و  تیاهن  یب  ییابیز  ياشامت  ساسا  رب  دـنیب و  یم  ار  تیاهن 
نیا دراذـگ  یم  ناـسنا  رب  قـشع  تفرعم و  نیا  هک  يرثا  نیرت  مهم  .ددرگ (3) یم  وا  مرح  راـگدرورپ و  شرع  شلد  هناـخ  مالـسلا ،

تشوگ تفرعم  نیا  اریز  ددنـسپ ، یم  ار  نآ  بوبحم  هک  دنک  یم  هتـسارآ  یتروص  هب  رهاظ  رد  هچ  نطاب و  رد  هچ  ار  دوخ  هک  تسا 
گر و ناوختسا و  تسوپ و  و 

ص:360

ُتْکََرت ا�مِیف  ًاِحلا�ص  ُلَمْعَأ  یِّلََعل  ِنوُعِجْرا *  ِّبَر  َلا�ق  ُتْوَْملا  ُمُهَدَـحَأ  َءاـ�ج  ا�ذِإ  ّتَح 
ی� : » 99 و 100 نونموم ، هب  تسا  هراـشا  (( . 1 - ) 1

 « . َنُوثَْعُبی ِمْوَی  �یلِإ  ٌخَزَْرب  ْمِِهئا�رَو  ْنِم  ا�ُهِلئا�ق َو  َوُه  ٌهَِملَک  ا�هَّنِإ  ّالَک 
�

.تسا يونعم  يونثم  زا  (( . 2 - ) 2
مهبولق نإف  نینمؤملا  لمکو  مالـسلا  مهیلع  ءایـصوالاو  ءاـیبنالا  بلق  یلع  شرعلا  قـالطإ  ص 39 : ج 55 ، راونـألا ، راـحب  (( . 3 - ) 3

الو یئامس  ینعسی  مل   ) یسدقلا ثیدحلا  یف  اضیأ  يورو  نمحرلا  شرع  نمؤملا  بلق  نأ  يور  امک  هناحبـس ، هتفرعمو  هتبحم  رقتـسم 
هللا مرح  نکست  الف  هللا  مرح  بلقلا  مالسلا : هیلع  قداصلا  لاق  ص 25 : ج 67 ، راونألا ، راحب  نمؤملا - .) يدبع  بلق  ینعسوو  یضرأ 

نایراصنا نیسح  داتسا  ياهینارنخس  هعومجم  مالسا : رد  ینید )  ) www.Ghaemiyeh.comتفرعم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 449زکرم  هحفص 434 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12813/AKS BARNAMEH/#content_note_360_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12813/AKS BARNAMEH/#content_note_360_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12813/AKS BARNAMEH/#content_note_360_3
http://www.ghaemiyeh.com


.هللا ریغ 
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رد لکش  لاح و  نادب  وا  دوش و  یم  وحم  قوشعم  هدارا  رد  قشاع  هدارا  هک  يروط  هب  دنک ؛ یم  ریخست  هدرک و  فرصت  ار  یمدآ  یپ 
.ددنسپ یم  دهاوخ و  یم  قوشعم  هک  دیآ  یم 

یتلیذر چـیه  زا  یناشن  وا  رد  رگید  ور ، نیا  زا  .تسوا  يدونـشخ  قوشعم و  تیاضر  بلج  یپ  رد  اهنت  تفرعم  نیا  همیخ  رد  قشاـع 
نیمه رد  .دـنام (1) یمن  یقاب  يرگید  زیچ  ای  سک  يارب  ییاج  قوشعم  تفرعم  تبحم و  زا  بلق  ندوب  رپ  اـب  اریز  تفاـی ، ناوت  یمن 

هب لد  هلیسو  هب  تبحم  تفرعم و  نامیا و  دیامرف : یم  یفاک  فیرـش  باتک  رد  ینیلک  موحرم  لقن  هب  مالـسلا ، هیلع  مشـش ، ماما  هراب ،
لد هب  ار  دوخ  لامعا  مدرم  هک  تسور  نییمه  زا  .دنا (2) بلق  نارگراک  همه  حراوج  ءاضعا و  اریز  دسر ، یم  ندب  حراوج  ءاضعا و 

، مالـسلا هیلع  قداص ، ماما  تساوخ .» ملد  : » دـنیوگ یم  يدرک ؟ ار  راک  نالف  ارچ  هک  لاوس  نیا  خـساپ  رد  ـالثم  دـنهد و  یم  تبـسن 
ورین و هدـننک  فرـصم  نآ و  ربنامرف  توهـش  تسد و  نابز و  شوگ و  مشچ و  هک  دـنناد  یم  ناـسنا  دوجو  تکلمم  ناطلـس  ار  بلق 

: میناوخ یم  یتیاور  رد  .دنتسه  نآ  يژرنا 

(3) بلقلا .» یهو  الأ  .ندبلا  دسف  تدسف  اذاو  ندبلا  حلص  تحلص  اذا  ۀغضم  ندبلا  یف  نا  »

ملاس زین  حراوج  ءاضعا و  ریاس  دـشاب ، ملاس  تسرد و  هتـسیاش و  حـلاص و  نآ  رگا  هک  دراد  رارق  تشوگ  يا  هراپ  ناـسنا  دوجو  رد 
.تسا بلق  تشوگ  هراپ  نیا  دوب و  دنهاوخ  رامیب  زین  رگید  حراوج  ءاضعا و  دشاب ، رامیب  رگا  دوب و  دنهاوخ 

تمایق رازاب  رد  دیرخ  لباق  يالاک  اهنت  نآرق  .تسا  رگید  حراوج  ءاضعا و  هب  هجوت  زا  شیب  بلق  هب  دـیجم  نآرق  هجوت  نیمه ، يارب 
.دراد مدقت  عرف  رب  لصا  هراومه  دنا و  هشیر  نیا  ياه  هخاش  همه  ...و  اپ  تسد و  شوگ و  مشچ و  اریز  دناد ، یم  میلس » بلق   » ار
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کبح ناک  ول  عیدب  سایقلا  یف  لاحم  اذـه  هبح *  رهظت  تنأو  هلالا  یـصعت  ص 19 : ج 1 ، یلح ، همالع  ، ناهذألا داـشرإ  (( . 1 - ) 1
.عیطم بحی  نمل  بحملا  نإ  هتعطأل *  اقداص 

دنع ناک  لاق : بوقعی  نب  سنوی  نع  سنوی  نع  رارم  نبا  نع  مشاـه  نبا  نع  دعـس  نع  یبأ  ص 6 : ج 23 ، راونألا ، راحب  (( . 2 - ) 2
، ملاس نب  ماشهو  قاطلا ، نمؤمو  نیعأ ، نب  نارمح  مکحلا ، نب  ماـشه  مهیف  هباحـصأ  نم  ۀـعامج  مالـسلا  هیلع  قداـصلا  هللا  دـبع  یبأ 

لوسر نب  ای  کیبل  لاق : ماشه ، ای  مالـسلا : هیلع  هللا  دـبع  وبأ  لاقف  باش ، وهو  مکحلا ، نب  ماشه  مهیف  هباحـصأ  نم  ۀـعامجو  رایطلاو 
کلجا ینإ  هللا  لوـسر  نب  اـی  كادـف  تلعج  ماـشه : لاـق  هتلأـس ؟ فـیکو  دـیبع ؟ نب  ورمعب  تعنـص  فـیک  ینثدـحت  ـالأ  لاـق : هللا ،

: ماشه لاق  هولعفاف ، ئـشب  مکترمأ  اذإ  ماشه  ای  مالـسلا : هیلع  قداصلا  هللا  دـبع  وبأ  لاقف  .کیدـی  نیب  یناسل  لـمعی  ـالو  کییحتـسأو 
تیتأف ۀعمجلا  موی  یف  ةرصبلا  تلخدو  هیلإ  تجرخف  یلع ، کلذ  مظع  ةرصبلا  دجـسم  یف  هسولجو  دیبع  نب  ورمع  هیف  ناک  ام  ینغلب 

، هنولأسی سانلاو  اهب ، دترم  ۀلمشو  فوص  نم  اهب  رزتم  ءادوس  ۀلمش  هیلع  دیبع  نب  ورمعب  انأ  اذإو  ةریبک  ۀقلحب  انأ  اذإف  ةرصبلا  دجـسم 
نع کلأسأف  یل  نذأت  بیرغ  لجر  انأ  ملاعلا  اـهیأ  تلق : مث  یتبکر  یلع  موقلا  رخآ  یف  تدـعق  مث  یل ، اوجرفاـف  ساـنلا  تجرفتـساف 
نإو لس  ینب  ای  لاقف : یتلأسم ، اذکه  تلقف : لاؤسلا ؟ نم  اذه  ئش  يأ  ینب  ای  لاق : نیع ؟ کلأ  هل : تلق  لاق : معن ، لاقف : لاق : ۀلأسم ؟

: لاق اهب ؟ يرت  امف  تلق : لاق : معن ، لاق : نیع ؟ کلأ  تلقف : لس ، یل : لاـقف  لاـق : اـهیف ، ینبجأ  تلقف : لاـق : .اـقمح  کـتلأسم  تناـک 
؟ مف کلأ  تلق : لاق : ۀـحئارلا ، اهب  ممـشتأ  لاق : اهب ؟ عنـصت  امف  تلق : لاق : معن ، لاق : فنأ ؟ کلأ  تلقف : لاق : صاخـشالاو ، ناولـالا 
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، هب ملکتأ  لاق : هب ؟ عنـصت  امو  تلق : معن ، لاق : ناسل ؟ کلأ  تلق : لاق : .ءایـشالا  معط  هب  فرعأ  لاق : هب ؟ عنـصت  اـمو  تلق : معن ، لاـق :
عنـصت امو  تلق : معن ، لاق : دـی ؟ کلأ  تلق : لاق : تاوصالا ، اهب  عمـسأ  لاق : اهب ؟ عنـصت  امو  تلق : معن ، لاق : نذا ؟ کـلأ  تلق : لاـق :

نم امهب  لقتنأ  لاق : امهب ؟ عنـصت  ام  تلق : معن ، لاق : نالجر ؟ کلأ  تلق : لاق : نشخلا ، نم  نیللا  اهب  فرعأو  اهب ، شطبأ  لاـق : اـهب ؟
: تلق لاق : حراوجلا ، هذـه  یلع  درو  ام  لک  هب  زیما  لاق : هب ؟ عنـصت  امو  تلق : معن ، لاـق : بلق ؟ کـلأ  تلق : لاـق : ناـکم ، یلإ  ناـکم 

یف تکش  اذإ  حراوجلا  نإ  ینب  ای  لاق : ۀمیلس  ۀحیحـص  یهو  کلذ  فیکو  تلق : ال ، لاق : بلقلا ؟ نع  ینغ  حراوجلا  هذه  یف  سیلفأ 
کشل بلقلا  هللا  ماقأ  امنإ  تلقف : لاق : کشلا ، لطبیو  نیقیلا  نقتف  بلقلا  یلإ  هتدر  هتـسمل  وأ  هتعمـس  وأ  هتقاذ  وأ  هتأر  وأ  هتمـش  ئش 

مل هرکذ  یلاعت  هللا  نإ  ناورم  ابأ  ای  تلقف : لاق : معن ، لاق : حراوجلا ؟ مقتـسی  مل  الإو  بلقلا  نم  دبالف  تلق : لاق : معن ، لاق : حراوجلا ؟
مهکـشو مهتریح  یف  مهلک  قلخلا  اذـه  كرتیو  هیف  کش  ام  نقتیو  حیحـصلا ، اهل  ححـصی  امامإ  اـهل  لـعج  یتح  کـحراوج  كرتی 

تکسف لاق : ککـشو ؟ کتریح  هیلإ  درت  کحراوجل  امامإ  کل  میقیو  مهتریحو  مهکـش  مهیلإ  نودری  اماما  مهل  میقی  مهفالتخاو ال 
لهأ نم  تلق : تنأ ؟ نیأ  نمف  لاقف : ال ، تلقف : هتـسلاجأ ؟ یل : لاقف  ال ، تلقف : ماشه ؟ تنأ  لاقف : یلإ  تفتلا  مث  لاق : ائیـش  لـقی  ملو 

: لاق مث  مالسلا  هیلع  هللا  دبع  وبأ  کحضف  تمق ، یتح  قطن  امو  هسلجم ، یف  یندعقأو  هیلإ  ینمض  مث  لاق : وه ، اذإ  تنأف  لاق : ۀفوکلا ،
میهاربإ فحـص  یف  بوتکم  هللاو  اذـه  ماشه  ای  لاق : یناـسل ، یلع  يرج  هللا  لوسر  نب  اـی  تلقف : لاـق : اذـه ؟ کـملع  نم  ماـشه  اـی 

..یسومو
، باهولا دـبع  ع ،)  ) بلاط یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریمأ  تاملک  حرـش  زین  ص150 ؛ ج3 ، صاصج ، لوصـالا ، یف  لوصفلا  (( . 3 - ) 3

 ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  . ) ص66
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كدنا هک  یـسک  ره  يارب  راک  نیا  دنک و  ادیپ  قیاقح  هب  تفرعم  ادخ  تخانـش  عبانم  رد  تقد  هعلاطم و  هار  زا  دناوت  یم  ناسنا  بلق 
لها زا  دـیجم  نآرق  لوق  هب  تسا  یفاـک  دـنزب ، تسد  هعلاـطم  هب  دوخ  دـناوتن  یـسک  رگا  یتـح  .تسا  ناـسآ  دـشاب  هدرک  یلیـصحت 

: دنا هدش  تفرعم  لها  شوگ  هار  زا  اه  ناسنا  زا  يرایسب  اریز  دونشب ، ار  قیاقح  هعلاطم  هشیدنا و 

(1) ٌدیِهَش .» َوُه  َعْمَّسلا َو  یَْقلَأ  ْوَأ  ٌْبلَق  َُهل  َنا�ک  ْنَِمل  �يرْکَِذل  َِکل�ذ  ِیف  َّنِإ  »

[ اه تشذگرس  هب   ] تقد لمأت و  اب  ای  دراد ، لّقعت  يورین  هک  یسک  يارب  تسا  یتربع  دنپ و  هیام  ناینیـشیپ  تشذگرـس  رد  دیدرت  یب 
.دشاب دوخ  ياه  هدینش  يریگارف  ندینش و  هب  رضاح  هک  یلاح  رد  دهد  یم  ارف  شوگ 

شوگ زا  حیحص  يریگ  هرهب  هرابرد  یتیاکح 

، هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادخ ، لوسر  تسامـش ؟ زا  کی  مادـک  ربمایپ  دیـسرپ : مدرم  زا  دـش و  دجـسم  دراو  یبرع  يزور  هک  تسا  لقن 
؟ ییوگ یم  هچ  منادب  مونشب و  ار  تنخس  ما  هدمآ  تفگ : .دیسرپ  شا  هتساوخ  زا  درک و  یفرعم  ار  دوخ 

: هک نیا  لوا  .دندومرف  هلمج  دنچ  وا  خساپ  رد  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  مرکا ، ربمایپ 

«. هللا الإ  هلإ  نأ ال  دهشا  »

زج يدوبعم  .تسین  تالکـشم  لح  يارب  يدیلک  يا  هدرم  هدـنز و  تب  چـیه  تسد  رد  دـنا و  لطاب  رگید  ياهدوبعم  همه  هللا  زا  ریغ 
تب .تسین  وا  تسد  هب  يراک  چیه  هتـشر  رـس  نوچ  تسا ، لطاب  دنک  ندوب  دوبعم  ياعدا  سک  ره  درادن و  دوجو  وا  سدـقم  دوجو 

ریـسا ار  نانآ  ات  دـنا  هدرک  مدرم  یگدـنز  دراو  ار  دوخ  روز  هب  مه  رادـناج  ياه  تب  دـنا و  هتخاس  مدرم  دوخ  هک  ار  ناـج  یب  ياـه 
ار لباب  گرزب  تب  شیوخ  ربت  اب  هک  مالـسلا ، هیلع  میهاربا ، ترـضح  دننام  دننک و  یگداتـسیا  نانآ  لباقم  رد  دیاب  مه  مدرم  .دـننک 

.دنزادنایب رود  دننک و  هعطق  هعطق  ار  وا  درک  هعطق  هعطق 

ص:362

.37 ق ، (( . 1 - ) 1
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تسام یناشیرپ  زا  مصخ  تیعمج 

مدرم و توکـس  رثا  رب  هدـنز  ياه  تب  هک  تسا  نیا  نآ  دـنک و  یم  هراـشا  یخلت  تقیقح  هب  يروهـال  لاـبقا  موحرم  زا  عرـصم  نیا 
یمیهاربا قالخا  مدرم  رگا  تقیقح ، رد  .دنرادن  یتردق  هنرگو  دـننک ، یم  ادـیپ  ییامندوخ  تردـق  هک  تسا  نانآ  نتـشادن  تکرح 

.دنک ناشتوعد  دوخ  هب  دروآ و  رد  شیوخ  یگدنب  هب  ار  نانآ  دناوت  یمن  يا  هدنز  تب  چیه  دنشاب ، هتشاد 

تسا رشب  زوسلد  ملعم  ربمایپ 

: دومرف درک و  یفرعم  ار  دوخ  برع  درم  هب  خساپ  همادا  رد  ترضح 

«. هللا لوسر  یناو  »

طوبرم شخب  نیا   ) .ما هدـش  ثوعبم  اه  يرامیب  يافـش  اهدرد و  جالع  يارب  هک  ممیکح  زوسلد و  یملعم  ادـخ و  روآ  مایپ  نم  ینعی 
( تسا بلق  هب 

« تیبلا جحتو  ناضمر ، رهش  موصتو  ةاکزلا ، یتؤتو  ةالصلا ، میقتو  »

(. تسا ندب  هب  طوبرم  شخب  نیا  )

: دومرف ترضح  سپس ،

(1) ُهَرَی .»  ارَش  ٍهَّرَذ  َلا�ْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَم  ُهَرَی َو  ًاْریَخ  ٍهَّرَذ  َلا�ْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَمَف  »

.دنیبب ار  يدب  نآ  دنک ، يدب  يا  هرذ  نزو  مه  سکره  .دنیبب و  ار  یکین  نآ  دنک ، یکین  يا  هرذ  نزو  مه  سکره  سپ 

هزادـنا هب  تتـشز  لمع  رگا  تسا و  رـضاح  تنامـشچ  شیپ  رد  تمایق  رد  دـشاب ، ینزرا  هناد  نزو  هب  وت  کین  راک  رگا  برع ! ردارب 
: دیسر دنهاوخ  زور  نآ  رد  ود  ره  باسح  هب  دید و  یهاوخ  ار  نآ  دشاب ، ینزرا  نزو 

(2) َنِیبِسا�ح .»  ا�ِنب  �یفَک  ا�ِهب َو  ا�ْنیَتَأ  ٍلَدْرَخ  ْنِم  ٍهَّبَح  َلا�ْقثِم  َنا�ک  ْنِإ  «َو 

هناد نزو  مه  دـب ] ای  بوخ  لمع   ] رگا و  دوش ؛ یمن  یمتـس  چـیه  سک  چـیه  هب  میهن و  یم  تماـیق  زور  رد  ار  تلادـع  ياـهوزارت  و 
.میشاب رگباسح  ام  هک  تسا  یفاک  و  میروآ ، یم  ندرک ] نزو  يارب   ] ار نآ  دشاب  یلدرخ 

ص:363

ِیف ْوَأ  ِتا�وا�مَّسلا  ِیف  ْوَأ  ٍهَرْخَص  ِیف  ْنُکَتَف  ٍلَدْرَخ  ْنِم  ٍهَّبَح  َلا�ْقثِم  ُکَت  ْنِإ  ا�هَّنِإ  َّیَُنب  ا�ی  : » 16 نامقل ، هروس  زین  7 و 8 . لازلز ، (( . 1 - ) 1
« . ٌرِیبَخ ٌفیَِطل  ّللا 

�
َه َّنِإ  ّللا 

�
ُه اَِهب  ِتْأَی  ِضْرَْألا 
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.47 ایبنا ، (( . 2 - ) 2
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تمایق رد  لامعا  هبساحم  یتخس  نازیم  زا  تیاور  ود 

رگا دومرف : هک  دننک  یم  لقن  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  مرکا ، ربمایپ  زاءاضیبلا  ۀجحم  باتک  رد  یناشاک  ضیف  موحرم  كرابم  دوجو  . 1
نم يارب  دنفسوگ  ياج  نیا  زا  هک  دشاب  هتفگ  دشاب و  هتشاذگ  تشوگ  يور  شیوخ  تشگنا  هتفر و  یباصق  هزاغم  هب  ایند  رد  یسک 

دنهاوخ شا  همکاحم  هتـسشن  تشوگ  نآ  اب  ساـمت  ببـس  هب  وا  تتـشگنارس  رب  هک  يا  یبرچ  رادـقم  نآ  يارب  تماـیق ، زور  رد  ربب ،
.دشاب هدوب  یضار  وا  راک  زا  باصق  هک  نیا  رگم  درک ،

هنالداع ات  دنروایب  ار  هدمآ  تسد  هب  مئانغ  ناناملسم  ات  دومرف  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  مرکا ، ربمایپ  اه ، گنج  زا  یکی  نایاپ  زا  سپ  . 2
.دنامن یسک  دزن  مئانغ  زا  يزیچ  هک  دنداد  روتسد  نینچ ، مه  .دوش  میسقت  همه  نایم 

، ما هتـشادرب  نانمـشد  زا  یکی  شفک  زا  دنب  تفج  کی  نم  هللا ، لوسر  ای  درک : ضرع  ترـضح  هب  ناناملـسم  زا  یکی  لاح ، نیا  رد 
ترـضح دوش ؟ یم  هچ  مرادهگن  دوخ  دزن  ار  نآ  رگا  دیـسرپ : .يرآ  دندومرف : ترـضح  مزیرب ؟ مئانغ  نیا  يور  دـیاب  مه  ار  نآ  ایآ 

! دندنب یم  تیاپ  هب  منهج  شتآ  زا  دنب  ود  نآ  يازا  رد  تمایق ، رد  دومرف :

***

مظنم یگدنز  رد  هک  دـنتخومآ  وا  هب  ینعی  دـندرک ؛ ءاقلا  برع  درم  نآ  هب  ار  نآرق  زا  هیآ  ود  نیا  تالمج  نیا  یط  رد  ربمایپ  يرآ ،
رد هک  يزور  هب  هجوت  اب  دـشاب و  عناق  یگدـنز  رد  دوخ  قح  هب  دـنک و  یگدـنز  مدرم  قوقح  لام و  هب  تشاد  مشچ  نودـب  دـشاب و 

.دشاب نآ  باسح  تمایق و  دای  هب  تاظحل  همه  رد  درادرب و  مدق  دراد  شیپ 

هروس يادتبا  رد  دـنوادخ  هک  نیا  ّرـس  .دوش  یم  هدـید  ناوارف  تایاور  رد  مه  نآرق و  تایآ  رد  مه  يرایـشه  هجوت و  نیا  رب  دـیکات 
 » هن (1)(و  َنُوِنقُوی ، »  ْمُه  ِهَرِخْآلِاب  َو  تسا « : هدومرف  نیقتم  فصو  رد  هرقب و 

مه ةرخالابو 

ص:364

.4 هرقب ، (( . 1 - ) 1
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ي

.درادن هار  نآ  رد  یشومارف  دوش و  یمن  هارمه  نآ  اب  تلفغ  هک  تسا  یتلاح  نیقی  اریز  تسا ؛ نیمه  زین  نونمو ) 

مق هیملع  هزوح  سسوم  يرئاح ، هللا  تیآ  موحرم  زا  یسرد 

اما دهد ، یم  تداهـش  اه  نآ  رب  یلوق  لقن  یطخ و  يذغاک و  يا و  هحفـص  اهنت  هدـش و  هناسفا  رگید  ام  هعماج  رد  لئاسم  نیا  هتبلا ،
.تسا هدوب  نینچ  ناگتشذگ  زا  يرایسب  یلمع  هریس 

نآ زا  شیپ  زور  ره  هک  دوب  يدح  هب  نیموصعم  هب  لسوت  ترخآ و  هب  يرئاح  میرکلادبع  خیش  جاح  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  هجوت 
زین میرکلادبع  خیـش  جاح  .دناوخب  ار  مالـسلا ، هیلع  ءادهـشلادیس ، ترـضح  هضور  دوب  رومام  رفن  کی  دننک ، سیردت  هب  عورـش  هک 

.دوب ناشیا  زور  ره  همانرب  نیا  درک و  یم  زاغآ  سرد  هب  دعب  تسیرگ و  یم  مالسلا ، هیلع  هللادبع ، یبا  تیمولظم  رب  ربنم  يور 

یکی ررد و  مان  هب  لوصا  رد  یکی   ) دوب هتـشون  شیوخ  طخ  هب  ناشیا  هک  یباتک  ود  تاحفـص  مامت  يور  هک  نیا  رگید  بلاـج  هتکن 
ای  » ترابع اهتنا  ات  ادتبا  زا  مدید ، يرئاح  یضترم  خیش  جاح  هللا  تیآ  موحرم  ناشیا  دنزرف  دزن  ار  ود  ره  نم  و  ةالص ) مان  هب  زامن  رد 

.دوب هدش  هتشون  نیسح »

تسا رتهب  دشاب  روک  دنک  هیرگ  دناوتن  هک  یمشچ 

.دش زامن  شیپ  ربتعم  دجـسم  ود  رد  دمآ و  نارهت  هب  اهدعب  دناوخ ، یم  هضور  میرکلادبع  خیـش  جاح  موحرم  يارب  هک  یـسک  نامه 
هـضور رد  ار  یـسک  نونک  ات  نآ و  زا  دـعب  مه  موش و  هبلط  هک  نیا  زا  لـبق  مه  متـشاد ؛ طاـبترا  ملاـع  نیا  اـب  لاـس  کیدزن 20  نم 

.درک یمن  هیرگ  شدوخ  زا  شیب  یسک  شسلجم  رد  هک  دوب  یـسک  اهنت  ما و  هدیدن  وا  لثم  مالـسلا ، هیلع  هللادبع ، یبا  يارب  ندناوخ 
مشچ و کلپ  ود  هیرگ ، طرف  زا  هک  دش  نانچ  ماجنارس ،

ص:365
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.تفر نیب  زا  ناشیا  ياه  هژم 

، دیناوخب هضور  دیابن  رگید  امـش  تفگ : ناشیا  هب  جلاعم  کشزپ  دندرک ، لمع  ار  وا  مشچ  دش و  يرتسب  ناتـسرامیب  رد  ناشیا  یتقو 
رتهب دشاب  روک  دنکن ، هیرگ  مالـسلا ، هیلع  هللادبع ، یبا  يارب  هک  یمـشچ  تفگ : خساپ  رد  زن  وا  دینک ! هیرگ  دیابن  دیناوخ  یم  رگا  ای 

(1) تسا !

یکراشف دمحم  دیس  هللا  تیآ  موحرم  زا  یتیاکح 

ناشیا هب  املع  ینیئان  نیـسح  ازریم  جاح  نم و  دومرف : يرئاح  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  هک  درک  فیرعت  میارب  يزور  راوگرزب  نیمه 
هللا تیآ  موحرم  هک  ام  تفر ، ایند  زا  هناـمز  دـیلقت  عجرم  یتقو  .میدوب  ملـسم  دـهتجم  ود  ره  سرد و  مه  دـنیوگ - یم  لوصا  ربمغیپ 

.میدز رد  میتفر و  ناشیا  لزنم  رد  هب  میتسناد  یم  فجن  رد  هعیش  ياملع  ملعا  ار  یکراشف  دمحم  دیس  یمظعلا 

دنداد تبثم  باوج  ناشیا  یتقو  و  ریخ ؟ ای  دنناد  یم  دهتجم  ار  ام  ایآ  هک  میدیـسرپ  ناشیا  زا  ادـتبا  دـمآ ، نوریب  هناخ  زا  ناشیا  یتقو 
! دینک لوبق  ار  تیعجرم  هعیش و  يرادملع  دیاب  دیتسه و  ام  نامز  رد  هعیش  ياملع  ملعا  امش  هک  تسا  نیا  ام  رظن  میتفگ :

: دومرف تسیرگ و  داد و  هیکت  رد  بوچراچ  هب  ار  شیوخ  تسد  دینش ، ار  نخس  نیا  دیس  موحرم  یتقو  دومرف : یم  يرئاح  هللا  تیآ 

(2) َنیِقَّتُْمِلل .»  ُهَِبقا�ْعلا  ًادا�سَف َو  ِضْرَْألا َو �ال  ِیف  اُولُع  َنوُدیُِری  َنیِذَِّلل �ال  ا�ُهلَعَْجن  ُهَرِخْآلا  ّدلا 
�

ُرا َْکِلت  »

هک نانآ  دـنادب  سپ   ] دروایب يدـب  راک  سک  ره  و  تسوا ، يارب  نآ  زا  رتهب  یـشاداپ  دروایب ، ادـخ ] هاگـشیپ  هب   ] یکین راک  سک  ره 
.دنا هداد  یم  ماجنا  هراومه  ار  هچنآ  رگم  دنوش  یمن  هداد  ازج  دنا ] هداد  ماجنا  هتسیاشان  ياهراک 

ار شملع  هک  تسا  تسرد  .تسین  نم  رد  هعیش  تیریدم  تردق  دوزفا : و 

ص:366

شندـید هب  تشگزاب ، ناریا  هب  هام  شـش  زا  سپ  یتقو  .تفر  اکیرمآ  هب  بلق  لمع  يارب  هک  متـشاد  یتسود  شیپ ، اهلاس  (( . 1 - ) 1
، نیمه يارب  .دوش  ضوع  دیاب  تسین و  لمع  لباق  بلق  نیا  دنتفگ  ییاکیرمآ  ياهرتکد  تفگ : .مدیـسرپ  شبلف  تیعـضو  زا  متفر و 
؟ ارچ متفگ : .مدمآ  مدرکن و  لوبق  نم  اما  دننزب ، دنویپ  نم  هب  ار  وا  بلق  دوش و  يزغم  گرم  راچد  یـسک  ات  دنتـشاذگ  تبون  رد  ارم 
، تیب لها  ادخ و  تبحم  لحم  بلق  نیا  تسا  لاس  مدید 37  مدرک  رکف  هچ  ره  نم  .دوبن  هنیزه  لکشم  تفگ : تشاد ؟ يدایز  هنیزه 
ای یحیـسم  کـی  بلق  اـب  ار  نآ  تسین  تسرد  تسا و  هتفرگ  ياـج  نآ  رد  مالـسلا ، هیلع  هللادـبع ، یبا  قشع  هدوـب و  مالـسلا ، مهیلع 
زا  ) .هیلع هللا  ۀـمحر  .تشذـگرد  زین  وگتفگ  نیا  زا  دـعب  هام  کـی  مورب ! ادـخ  تاـقالم  هب  بلق  نیمه  اـب  دـیاب  منک و  ضوع  يدوهی 

( داتسا ینارنخس 
.83 صصق ، (( . 2 - ) 2

نایراصنا نیسح  داتسا  ياهینارنخس  هعومجم  مالسا : رد  ینید )  ) www.Ghaemiyeh.comتفرعم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 449زکرم  هحفص 443 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12813/AKS BARNAMEH/#content_note_366_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12813/AKS BARNAMEH/#content_note_366_2
http://www.ghaemiyeh.com


ار ادخ  باذع  تقاط  نم  ما و و  هدرک  خزود  لها  ار  دوخ  منک ، لوبق  ار  بصنم  نیا  رگا  متـسین و  دلب  ار  شا  هرادا  شور  یلو  مراد ،
! مرادن

.تفر تسب و  ار  رد  سپس ،

ار ُهَرَی »  ارَـش  ٍهَّرَذ  َلا�ْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَم  ُهَرَی َو  ًاْریَخ  ٍهَّرَذ  َلا�ْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَمَف   » هیآ هراومه  دنک و  یگدـنز  تمایق  هب  هاگن  اب  هک  یـسک  يرآ ،
.دوش یمن  رداص  وا  زا  ییاج  هب  ان  لمع  ای  نخس  زگره  دشاب ، هتشاد  رظن  رد 

یلص مرکا ، ربمایپ  .تفر  نوریب  دجـسم  زا  دنکفا و  ریز  هب  ار  شرـس  وا  هک  ارچ  دوب ، یفاک  برع  درم  نآ  يارب  ربمایپ  نانخـس  نیمه 
: دندومرف دندرک و  مدرم  هب  ور  وا  لاح  ندید  اب  زین  هلآو ، هیلع  هللا 

زا حیحص  يرادرب  هرهب  شور  نیا  .تفر (1) نوریب  دجـسم  زا  هاگآ  فراع و  یلو  دـش ، دجـسم  دراو  ملع  یب  تفرعم و  یب  درم  نیا 
.تسا یهاگآ  تفرعم و  بسک  يارب  شوگ  تمعن 

زاجم دسانشن ز  تقیقح  نییآ  هک  ره 

زار مرحم  دوشن  نادنر  هقلح  رد  هجاوخ 

ادخ هاگرد  رد  رب  نزب  هقلح  ردق  نآ 

زاب رد  تیور  هب  هناخ  نیا  بحاص  دنک  ات 

نابز هب  تبحم  مان  ربن  هدوهیب  هب  ای 

زاسب درد  اب  مغ و  زا  زوسب  هناورپ  وچ  ای 

قشع يداو  رد  هدهیب  مدق  دیراذگم 

.زارف تسا و  بیشن  رایسب  هلحرم  نیردناک 

ص:367

الجر نأ  يور  ةالصلا : رارسأ  ص 107 : ج 89 ، راونألا ، راحب  دـنا - : هدـش  هتخیمآ  مه  هب  هعطق  نیا  رد  تیاور  ود  ارهاظ  (( . 1 - ) 1
ٍهَّرَذ َلا�ْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَم  َو  ُهَرَی *  ًاْریَخ  ٍهَّرَذ  َلا�ْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَمَف  یلاعت : هلوق  یلإ  یهتناـف  نآرقلا  هملعیل  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  یلإ  ءاـج 

ج یضترم ، دیس  یلامألا ، .هیقف -  وهو  لجرلا  فرصنا  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاقف  فرـصناو  اذه ، ینیفکی  لاقف : ُهَرَی .  ارَش 
ْلَمْعَی ْنَم  ُهَرَی َو  ًاْریَخ  ٍهَّرَذ  َلا�ْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَمَف   ) یلاعت هلوق  عمـسف  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  یلع  دفو  امل  ۀعـصعص  نإ  ص 192 : ، 4
دوعسم نب  هللا  دبع  نع  ص 151 : دیفم ، خیش  یلامألا ، .اذه -  ریغ  نآرقلا  نم  عمسأ  نأ ال  یلابأ  ام  یبسح  لاق : ُهَرَی )  ارَش  ٍهَّرَذ  َلا�ْقثِم 
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یبنلا هل  لاقف  دـمحم ! ای  لاقف : يروهج  توصب  یبارعأ  انب  فته  ذإ  هرافـسأ  ضعب  یف  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  عم  انک  لاق :
نم عم  ءرملا  ملـسو : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لاقف  مهلامعأب ؟ لـمعی  ـالو  موقلا  بحی  ءرملا  لاـقف : ءاـشت ؟ اـم  هلآو : هیلع  هللا  یلص 

موصتو ةاکزلا ، یتؤتو  ةالـصلا ، میقتو  هللا ، لوسر  ینأو  هللا ، الإ  هلإ  نأ ال  دهـشا  لاقف : مالـسالا ، یلع  ضرعا  دمحم  ای  لاقف : .بحأ 
لب لاق : كابرق ؟ وأ  يابرق  لاق : یبرقلا ، یف  ةدوملا  الإ  ال  لاقف : ارجأ ؟ اذه  یلع  ذـخأت  دـمحم  ای  لاقف : تیبلا ، جـحتو  ناضمر ، رهش 

.كابرق دوی  الو  كدوی ، نمیف ال  ریخ  ال  کعیابا ، یتح  كدی  مله  لاق : يابرق ،
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5
HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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